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RHAGYMADRODD.

Mhvtyl Ddakllenwyk,— Wete y bedwaredd gyfrol o Uusobm
Seion yn awr yn eich meddiunt ; a meddyliwn y gallwn ddweyd
noai dyraa y gyfrol oreu etto. Mae yr Eglwys yn myned ar ei

ehynnydd mewn gwybodaeth, ac y mat; yn rhaid i'od ei chy-
hoeddiadau yn cynnyddn yr nn fath, Bu amser arnom pan nad
oedd genyra yn Nghymru gyhoeddiad o un math ; ond buan,
irwy ddaioni Duw, fe yraddangosodd " Prophwyd y Jubili,'' a but

»m ddwy tiynedd a hanner yn effeithiol iawn i daenu gwybodaeth
o'r egwyddorion cyntaf, ac amddiffyn cymmeriadaa y Saint; ac
ni fu ei Olygydd medrus yn ol o wneuthur ei oreu er ei wneyd
yn gyfrwng addysg i'r Eglwys Gymre'g. Mae yr amser hyny
wedi myned drosodd. Yr oedd yn hyfryd genym ddarllcn syl-

wadau y brawd Jones ac ereill yn y cynoeddiad bwnw; yr oedd-
ynt yn cyfateb i sefyllf'a yr Eglwys y pryd hyny; eithr yn awr
niae yr Eglwys Gymreig yn ymofyn pethau amgenach, ac y mae
yn cael cymmaint ag a all ddjerbyn oddiwrth y Brif-
Lywyddiaeth yn Seion. Mae ein sylwadau ni fel Golygydd wedi
myned yn anaml, a llenwir ein cynoeddiad a'r pethau goreu dan
y nefoedd, sef cynnyreh pen yr Eglwys. Geill fod rhai brodyr
ag nari ydynt yn dilvn yr Eglwys yn ei ehynnydd, yn hiraetha
am adi'eriad o ysgrifau cyffelyb i'r rhai a ymddangosodd yn y
" Prophwyd" a'r gyfrol gyntaf o'r Udgor>

; yr oedd y'rhai
hyny yn dda yn eu tro, ac yn fuddiol er ein parotoi erbyn ams»r
gwell, pan y caffem ddracbtio o'r tfynnonell. O hyn allan cawn
yfed bob wythnos o'r wybodaeth oreu ; ac y mae ystor o honi yn
dysgwyl cael cyhoeddiad trwy yr Udgorn y fhvyddyn nesaf, pan
y rhydd efe ei sain yn unflhnosol. Diolchwn i Dad pob daio»i
am ei liosogrwydd bendithion i'w bobl, ac am eu barbed hwy a
ninnau i wasanaethu yn ei enw hyd yr amser presennel. Gofaled
Efe ara danom oil hyd ddiwedd ein dydd, a bydded ein rhan yn
dragywyddol yu ei deyvrtirt ddigyffelyb EL Diolchwn hefyd i'a
brodyr am eu 11atut diw\d mewn cyssylltiad a'r cyhoeddiad hwn,
a bendithied yr Arglwydd hwynt ar eu canfed. Dylifed m6r »
wybodaeth i'r Saint, a phenfeddwed eu gelynion ar udoethineb
ddynol

;
gwareder y Saint i Seion, a brysied ewymp Babel, fal y

cyflawner bwriadau Duw, ae yr achuber y pur o galon.

Yr eiddoch yn rhwymyn y gwirionedd,

John Datbs.

Merthyr, Mag. 22, 1852.
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CHWECHFED EPISTOL CYFFREDINOL
r

Llywyddiaeth Eglicys Ie.su Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, o

Qdyffiyn y Llyn Halen Faivr,'at y Saint gwasgaredig ar hyd y
ddacar. Yn anerch :

—
UhitKJ

Anwvlaidd Frodjtr,—Pan oedd yr Tachawdwr ar y ddaear, a'i

cidyscyblion yn ei holi ynghylch arwydd ei ddyfodiad, yr Iesa,

gan gyl'eirio at y dyddiau diweddaf, a'u hatebodd yn y modd byn :

Gau-Gristiau a gau-brophwydi a gyfodant, ac a roddant arwydd-

iou mawrion a rbyfeddodau, gau ddywedyd, Wele yma! ac Wele

acw ! hyd nes y twyllant, pe byddai yn bosibl, ie, yr etboledigion r

na chaulynwch, ac na chredwch hwynt; oblegid fel y daw goleuni 3

y wawr allan o'r dwyrain, ac y ty wyna i'r gorllewiu, felly hefyd.

y bydd dyfodiad Mab y Dyn.

Mae llawer o'r arwyddiou a'r rbyfeddodau, a'r gau-Gristiau a'r

gau-urophwydi a grybwyllwyd, wedi cael eu daugos yn barod,

hyd nes y mae llawer wedi hysbysu y dydd y byddai i Fab y
l)yo wneuthur ei yoiddangosiad; ac y mae llawer wedi credu eu.

tvstiolaeth, ac wedi eu sionii; tra yr oedd y rbai a lanwyd a'r

Ysbryd Glan, trwy osodiad dwylaw, a thrwy edifarbau am eu
pechodau, a derbyn maddeuant o honynt trwy fedydd mewn dwfr,

yn dysgwyl ar gynnydd graddol gwaith yr Arglwydd, yr hwn a

fa me^ys goleuni y wawr, fel y mae ar y cyntaf yn goreuro yr

awyrgylch dwyreiniol, ac yn parhau myned yn ddysclaeriach

dysclaeriacb, ac yn ymdaenu yn mhellacb pellaou o'r dwyrain i'r

gorllewin, ac yn parhau felly byd nes y byddo yr holl awyrgylch

yn cael ei oleuo gan ddysciaerdeb mawr yr haul ganol dydd ; ac
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Haul y cyfiawnder a wna ei ymddangosiad yn ughanol ei bobJr

yn ol ei eiiiau ef ei hun.

Goleuni eyntaf y wawr yn yr oes hon, a'r araser y cyfeiriwyd

ato gan yr Iachawdwr, oedd yr angel, yr hivn a leddai yr eiVngyl

dragywyddol, yr hon ag oedd i gael ei pbregetlui i'r boll bob!).

yn pregetbu a gweini i Joseph Smith, ieu., ac yn gorcbymyn
i Joseph bregethu a gweini i ereill, tnegya ag y derbyuiodd yniau
gan yr angel, a'r goleuni a barhaodd i lewyrchn a lledaenu, fel

yr oedd ereill yn credu tystiolaeth Joseph ; canys hwy a edifaras-

ant am eu pecbodau, ac a fedyddiwyd ganddo et"; a thrwy ei i'od

ef wedi derbyn yr offeiriauaeth santaidd gan yr angylion, efe a
gyflwynodd yr un offeiriadaeth i'r credinwyr; a hwythan yn eu
tro a aethant allan, gan gyhoeddi yr un efengyl, gweinyddn yr
nn ordinhadau, galw ar yr holl ffyddloniaid i ymgasglu ynghyd,
i ad ei lad u Seion, hyd nes y mae y goleuni eisoes yn mhedwar
ban y byd, ac yn cael ei adlewyrchu yn gyflyrn yn mysg pob
eenedl a phobl; ac hwn, sel'yr Efengyl, cynllun iachawdwriaeth,
yw y gwir oleuni sydd raid tewyrchu o'r dwyrain i'r gorllewin -

r
hyny yw, i bob eenedl, llwytb, iaith, a phobl, ar y ddaear, cyn y
delo y diwedd

; a rhaid i'r ffyddloniaid, set' y Saint, gael eu
casglu ynghyd i leoedd santaidd, ac i adeiladu Temlaii, a chyf-
lawni pob gwaitli anghenrheidiol er agor ffordd bynyd ac
iachawdwriaeth, i'r meirw yn gystal ag i'r byw, cyn y gallant
orphen y gwaith a roddwyd iddynt i'w wneuthur yn yr oruchwyl-
iaeth a'r ymbrawf presennol.
Pan fyddo y Saint yn Seion yn hau a medi, ac yn adeiladu, yn

ol cynghor, y maent yn achosi i'r goleuni lewyrchn, mor daraw-
iadol, a phe byddent allan yn mysg cenedloedd pellenig, yn
pregetbu "ac yn bedyddio er maddeuaut pechodau. Nid yw yr
holl bethau anghenrheidiol i'w gwneuthur, ond rhanau o'r cyfan
mawr, y rhai sydd raid eu gorphen oil cyn bydd dynion yn barod i

gael eu hadferu drachefn i bresennoldeb y Tad; a thra" yr ydym
etto yn cael y fraint bleserus o ohebiaetbu a'n cyfeillion gwasgar-
edig yn mysg y cenedloedd, nis gwyddom pa t'odd y gallwn
wneuthur hyn gyda mwy o ddyddordeb, agwneyd ein Hepistol yn
fwy gwasauaethgar,nathr>vyneillduorhan at barhad yr banes <>

bethau fel y maent ac fei y'buont oddiar ein llythyr' diweddaf;
yr hyn nid yw ond adlewyrchiad o'r goleuni hwnw yn y diwedd
a raid oleuo y byd; canys gweithredoedd y cyfiawnion, megys
aur ac arian, a meini gwerthfanr, a arosant pan fyddo amser
wedi ei draflyncu menn tragywyddoldeb.
Mae y llheilifordd o'r Ddinas hon i'r mynydd, wedi ei mesur

yn gynnar yn y tymmor, ac yn rhanol wedi ei graddio; ac y mae
rhan fawr o'r coed a'r rheiliau ar y tir. Pan ddynesodd y
cynauaf, cafodd y gwaith ei attal o eisieu gweithwyr, eithr ail-

ddechreuir ef mor gynnar ag y bo posibi; Mae muriau llawr
]*>af Neuadd y Degaua-thiugain ar waitb, ac y msie muriau
Ysgubor y Degwm wedi eu gorphen ; ac hefyd furiau y siop
seiri a'r paent, a'r peiriant liyfnu ac hollti, un cant a deugain &
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droedfeddi, wrth bump a deugain, ar y Temple Block, yn baro-

toiadol i adeiladu Teml; er fod yr holl weithiau cyhoeddus wedi
eu rbwystro o eisieu coed, defnyddiau, a gweithwyr, ac y raae'r

rhwystr wedi ei achlysuri trwy esgeulusdod y mwyrif o'r brodyr i

dalu eu degwm, gartref ac oddi cartref. Nid yw wahaniaeth pa
le y byddo'r Saint yn byw, gyda golwg ar yr egwyddor hon ; eu

dyledswydd yw cyssegru y ddegfed ran o'u meddiant, pan ddeuant

i'r Eglwys, ac ar ol hyny y ddegfed ran o'u cynnyrch, ercynnorth-

wyo y gweithiau*cyhoeddus, er adeiladu Temiau, a dybenidn ang.

henrheidiol ereill; ac os na ddegymant eu hunain, nid oes gan-

ddynt un bawl i'r bendithion, a'r cynnysgaethiadau a ddylifant

i'r fi'yddloniaid trwy y cyfrwng hwnw.
Buasai y degfed o'r degwm dyledus oddiwrtb y Saint, trwy gael

ei dalu yn union, yn ein galluogi ni i amgau y Temple Block,

megys y bwriadem, yn barotoiadol er decbreu y Demi mewn
tymmor arall ; eitbr o ddifl'yg modd, mae y dernyn liryn agored,

a rhaid i ddecbreuad yr adeilad barhau i gael ei oedi. Mae yn
bryd fod y Saint yn deall, a dyledswydd yr boll Henuriaid a'r

swyddogion, acyn neillduol y Esgobion, i'w dysgu y Saint, fod

talu eu degwm yu ran neillduol o'r gwaith a benodwyd iddynt,

trwy yr hwn y maent i sicrhau preswylfa ddyfodol yn y Nefoedd a

chwiliant am dani. Er bod yn barod i Nef nefol, y mae arnynt
eisieu Teml ddaearol, wedi ei hadeiladu i enw Dnw Israel, ac

heb y bendithion hyn nis gallant fod yn barod i'r gogoniant
mwyaf: a phe llwyddai rhywun i fyned trwy y Demi, a derhyn
yr holl fendithion a'r cynnysgaetbiadau a gynnygir i rywrai, a
bod y person hwnw heb dalu degwm erioed er adeiladu y Demi,
neu rywbeth cyhoeddus arall, efe a gai glywed geiriau yr lesu,
" Ewch i mewn trwy y drws, a'r hwn nid yw yn myned i mewn
trwy y drws, eitbr yn dring;o ryw tfordd arall, lleidr ac yspeiliwr
yw''; a Thy Dduwyw y drws i'r rhai sydd yn cynnorthwyo i'w

adeiladu ; eithr i'r rhai sydd a chyfleusdra ganddynt, ac ni wnant r

y gwirir geiriau Crist iddynt, os ant i mewn yno ; ac o hyn allan,
nis gall y rhai byw ddysgwyl bendithion y Demi, oddieithr
iddynt gvnnorthwyo ei hadeiladu. Nid ydym ni yn prisio am
eica degwm, ond yn unig fel y mae yn efleithio ar eicb iachawd-
wriaeth chwi, ac iachawdwriaeth y meirw.
Mae y Cynghor-dj- wedi ei orphen. Mae Ystordy y Deg~wm

ar y gwaith o gael ei orphen, a bydd yn barod i'w ddefnyddio y
gauaf dyfodol, at y gwahanol ddybenion ei bwriadwyd, yn l!n

siop saer fel byd yn hyn. Mae sylfaen Tabernacl, ar y Temple
Block, yn gant a chwech ar hugain o droedfeddi, wrth bedwar a
thrigain, yn agos wedi ei gorphen, a dysgwyliwn y gorphenir yr
adeilad yr hydref hwn. Y mae Crochend^ Deseret mewn
gweithrediad llwyddiannus ; tynwyd Thai llestri pridd melynion
da allan o'r odyn ar y 27ain o Febefin, a dysgwylir llestri gwyn-
ion yn fuan. Meddylir y bydd defnyddiau y Dyffryn at wneyd
llestri pridd a china, yn gystal ag un lie arall ; ac y bydd y
crochendy hwu yn fuan yn abl i ddiwallu y farchnad hon. Y

HISTORIAN'S OFFICE LIBRARY
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mae eisieu erochanwyr da. Y rnae peiriant cribo mewn gwaiffr,

ac yn gwneyd busnes helaeth yn y Dyffryn hwn ; ac hefyd y
inae uri yn Utah, ac eieill bron parod.

Y mae pedair o felinau rcalu a phump o rai at lifio ar waith,

neu ar gael eu cwpla, yn Swydd y Llyn Halen Fawr ; hefyd
dwy o felinau malu a dwy o felinau llifio yn Swydd Weber ; un
Jelin falu a dwy felin lifio yn Swydd Davis; dwy felin fain a

thair rnelin lifio yn Swydd Utah; un felyn falu a dwy felin lifio

yn Swydd San Fete; un felin falu ac un felin lifio' yn Swydd
Iron ; ac un felin lifio yn Swydd Tooele; ac y mae dymuniad
ac ymdrech cynnyddol i gtifnogi gweithfaoedd gartrefol yn ffynu

trwy yr holl Diriogaeth.

Yr ydym wedi ymweled a'r gwahanol swyddi a'r sefydliadau

yn gyffredinol, y tymmor bwn ; ac wedi cael y Saint yn ddiwyd a

Ilwyddiannus, yn ymestyn eu gweithrediadau amaeihyddol mor
bell ag oedd yn bosibl, a pharotoi ymborth i'r brodyr y rhai sydd

yn dyfod yrna. Bydd y cyuauaf yn doreithiog i'r boll rai a gant

achlysur i gyfranogi o bono, er fod llawcr o faesydd wedi dyodd-

ef oddiwrth y sychder; <>)ae y ffrydiau mynyddig wedi bod yn
ana'rferol o i«el y tymmor hwn, a chynnnrthwy yn brin yn yr am-
ser mwyaf anghenus am dano. Mae cryn eisieu gweithwyr cyn-
auaf, ac ychwancg o beirianau dyinu, a buasai peirianau o bob
math at arbed gwaith,o fawr ddefuyddinldeb yn ein plith.

Rheoleiddiwyd Uchel Gynghor yn Manti, Swydd San Pete, ar

y 30ain o Ebrill ; ac Isaac Morley vw Patriarch yr estynfa hono
o Seion. Y mae sialc, glo caled, balen, a mwn haiarn, mewn
cyflawuder yn ardal Swydd Iron ; ac hefyd sylwedd tebyg i glai

gwyn, yr hwn a ateba ddvben da, yn lie sebon. Yr ydym wedi
penderfynu ar leoedd i ymsefydlu yn Salt Creek, yn Nyffryn
Jewab, a Corn Creek, yn Nyffryn Parowan, vhwng yma a Swydd
Iron ; ac ymadawa cwmnioedd yn union ar ol y Gymmanfa, i

ffurfio y sefydliadau hyny.
Dydd genedigaeth y Genedl, y 4ydd o Orphenaf, a dreuliwyd

gan ddinasyddion y Dyffryn hwn mewn dull tra gwladgarol, ar

lanau y Llyn Halen Fawr, oddeutu pedair milltir ar hugain o'r

Ddinas, gyda phoh arwydd o lawenydd a gorfoledd a allai ddeill-

iaw o galonau pobl ryddion a rhinweddol.

Cadwyd y 24ain o Orphenaf fel Cylchwyl flynyddol dyfodiad y
Pioneers i Ddyffryn y Mynyddoedd, ac yr oedd mwy o ddydd-

ordeb wedi ei ychwanegu at y gylchwyl hon nag un flaenorol,

trwy ymddangosiad y Pioneers yn yrorymdaith, pob un yn dwyn
yr orTerynau, neu arluniau o'r offeryuau, &c, a ddefnyddiwyd
ganddynt ar eu taith, ac ar ol eu dyfodiad, hyd at ysgubau yd
o gynnych eu llafur hwy. Mae co(F;idwriaeth y dydd hwn yn
felys i'r Saint, megys yr oedd y pasg i Israel gynt ; ac yr oedd

yr amlygiadau o ddiolchgarwch ar y gylchwyl yn bur, rhinwedd-
ol, sautaidd, a digymmysg.
Mae amryw ddifrodiadau wedi eu cyfiawni gan yr Indiaid ya

ystod yr haf, y rhan ftvyaf yn Nyffryn Tooele, lie y cyfriBr fod
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srawy na gwerth pum mil o ddolars o dda a chefFylau wedi ei:

lladrata, a'r rhan fwyaf wedi eu lladd neu eu dinystrio. Yr oedd

y dystryw ar feddiant mor fawr, nes yr oedd diddymiad y sefyd-

liad yn ymddangos yn anocheladwy, oni buasai i'r anwariaid

gael eu cyfarfod a'u gwrthwynebu
;

yr hyn a derfynodd mewn
marwolaeth un dyn gwyn ac ychydig o Indiaid, yr hyn a osoclodd

attalfa ar ladrad am dymmor. Mae rhai lladvadau llai wedi eu
cyflawni mewn sefydliadau ereill ; er, yn gy.ffredin, pad oes gan
yr Indiaid oddiamgylch y sefydliadau, ddiin tuedd na gwroldeb
i ymladd a'r sefvdlwyr.

Y mae mintai o Indiaid, y rhai ydynt yn byw ar y tir lleidiog.

rfowng Swydd Iron a San Diego, yn yrr.ddangos yn fwy gelyn-

iaethus yn ddiweddar, a diaminau mai hwy a laddasant y brawd
Isaac Brown, pan yn dychwelyd o California yr hydref diweddaf.

Mae yr Indiaid ar afon St. Mary, wedi cyflawni llawer o ddifrod-

iadau ar deithwyr y flwyddyn fynedol ; ac fel y tybir, lladdasant

wytb o ymfudwyr oddeutu cant a hanner ofilldiroedd yn ogleddol

oddiyma, ychydig o wythuosau yn ol ; ac am lythyr-gludiad

California, yr awn a ddysgwylid yma ddeg niwrnod yn ol (Medi 4),

nid ydys wedi clywed oddiwrtho etto.

Cyrhaeddodd yr Henuriad Orson Hyde y Dyffryn ar yr 17eg o

Awst, yn uniongyrchol o Kanesv-ille, yn nghwruniaeth yr Henur-
iad Carrington ac ychydig ereill, y cy fan o ba rai a yspeiliwyd
gan yr Indiaid Pawueeaidd. Yn ystod yr ymfudiad mawr o for

i for, trwy y mynyddoedd, derbyniodd yr Indiaid rai camdrin-
iaethau ac amnharch, y rhai a fyddant hwy yn sicr o'u had-dalu;
a byddai yn dda i'r Saint ac ereill a gar.t achlysur i basio trwy y
llwythau hyn, fod yn barod i amddifl'yn eu hunain.

Dychwelodd Doctor John M. Bemhisel, a'r Anrhyd. A.W.
Babbitt, i'r lie hwn ar y I9eg o Orphenaf, yn nghwrnniaeth am-
ryw o swyddogion Llywodraeth yr Unol Daleithiau pertbynol i

Diriogaeth Utah,yrhon a siartrwydyn Medi diwedaf; a chan fod

y Llywodraeth Gyfi'redinol yn awr wedi cymmeryd y Diriogaeth
hon dan ei gofal, eaifl'y dinasyddion eu rhyddhau o feicbiau,an-
hawdd eu dwyn mewn gwlad newydd, i'r hon y gorfuwyd hwynt i

ymfudo, tra yn amddil'ad o lawer o gysuron bywyd. Penodwyd
Dr. Bernhisel gan Lywydd yr Unol Daleithiau, yn ddirprwywr
neillduol, i wneyd defnydd o'r puui mi] dolars a roddwyd gan
Congress, et prynu Llyfr-gell er mwyn Utah; yr hon swm a
ddefnvddiodd with ddewis llyfrau yn y dinasoedd dwyreiniol, yn
ystod y gauaf diweddaf, ac y ruae'r Llyfrgell yn awr ar y ffordd i'r

lie hwn. Mae amryw foneddigion yn y Taleithiau, ar gais v
Doctor, wedi rhoddi llyfrau, cyhoeddiadau, pamphletau, mapiau,
a phapyrau, y rhai a ychwanegant yn fawr at werth a defnyddiol-
deb Llyfr gell Utah, ac a gynhyrfant ein diolcbgarwch gwresocaf
ninnau. Etholwyd Dr. Bernhisel yn unl'rydol yn gynurychiolwr
i Congress, gan y Diriogaeth, ar y -iydd o Awst, ac ar y la'f o Fedi,
ytnadawodd gyda'r llythyr-gerbyd i Ddinas Washington

;
yr un

.d-ydd ag y dechreuwyd rhoddi svlfaen Tj Taleithiol, ar Union
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Square, yn y ddinas hon, tuag at adeiladu yr hwn y mae Congress

wedi rhoddi ugain mil o ddolars.

Diwallir y Dyffryn a phob math o farsiandiaeth ar yr amser

presennol; eithr y mae'r hyn a anfonir allan o arian wedi bod

yn llawer mwy na'r hyn a ddygir i mewn, y rlwyddyn fynedol, fel

yr ofnir yr arosa llawer o hethau heb eu giver thu, y rbai a ellid

ddefnyddio er mantais, pe buasai y cyfrwng cylchredol pertbynol

i farchnadoedd pellenig yn meddiant y rbai a chwennychent

bryiiu, Mae shingles yn cael eu gwneutbur mewn cytiawnder yn
awr, a chaivsent eu defnyddio yn dra chyffredin, pe gellid cael

hoelion, eithr ni feddylir y dygir y tyinmor bwn, hanuer, nac

efallai y bedwaredd ran o hoelion shingles a fvdd eisieu,i ddiwallu

y farchnad ; a'r argoel presennol yiv y caiff llawer o adeiladau eu

rhwystro, cyn y delo tymmor marchnad arall, o eisieu amryw
fathaii o hoelion. Pe gellid ffurfio cwmui o frodyr yn Lloegr,

Cvinru, Sweden, neu ryw ivlad arall, er dyfod i wneyd haiarn o'r

m\vn (m\vn tynol o'r fath oreu), a pheirian-waith at rolio, hollti,

a thori hoelion, a gwneyd gwirs, byddai yn un o'r cynnorthwyad-
au mwyaf, er hwylusu i adeiladu Dyffrynoedd y Mynyddau ; a
chyfarwyddir yr Henuriaid llywyddol yn y gwledydd hyny i ys-

tyried y peth, a danfon cwmpeini felly gyda'r brys mwyaf.
Mae ysgol dai v>edi eu cyfodi yn y dosparthiadau yn gyffredin-

ol, ac y mae ysgolTon wedi h>d yn agored y tymtnor hvvn. Mae
y Fam-ysgol wedi ei gohirio am ychvdig wythnosau, o eisieu ysta-

fell gyfleus ; eithr y mae ty yn cael ei godi i'r dvben, a chaitf yr
ysgol ei hail-ddechreu y gauaf dyfodol. Mae rhan o'r mur oddi-

amgvlch tir y Brif athrofa wedi ei orphen, ac y mae rhan wedi ei

rwystro o eisieu gweithwyr, yr hwn anhawsdra a gyfarfyddwn yn
fynych, a'r hwn y gellid ei ochelyd, pe buasai ychvdig o ugeiniau

o'r railoedd Saint pellenig, yn cyfodi yn enw Duw Israel, a dyfod

adref, i'n cynnorthwyo ni i wneuthnr yr hyn a ofynir ar ein dwy-
law; ac y mae yn gymmaint o ddyledswydd ar y Saint i ymgas-
glu, ag ydyw ar bechaduriaid i edifarhau a chael eu bedyddio er

maddeuant o'u pechodau; a phoh Sant na ddaw adref, pan gaflb

gyfleusdra, a gystuddir gan y Diafol. A phaham ? Os bydd i

chwi aros ar dir y gelyn, ar ol i chwi gnel cyfleusdra i ddianc, y
gelyn hwnw a hona ac a yraarfera awdurdod arnoch ; tra y metha
cich ffydd, o herwvdd i chwi Cod yn annfydd i'r cynghor o ymgas-
glu gyda'r ffyddlawn, i leoedd santaidd, lie y llywydda Sanct Is-

rael yn nghanol ei bubl, a lie y mae gallu Satan yn cael ei ddin-

ystrio, neu ei ddarostwng; gan hyny, os aroswcb, ar ol i ffordd

gael ei gwneyd er i chwi ddianc, ac i chwi golli eich bywyd, neu
fywydau eich teulu, neu eich meddiannau, ar bwy fvdd y bai ?

Ac i bwv fydd y gidled ? Bydd raid i chwi ei dyoddef.

Mae Seth M. Blair, Ysw., a'r Llywydd Joseph Young, ill uau
yn paroloi melinau a gwasgau yn ein Dinas, i'r dyben o dynu
allan nodtl y betys, llawer o ba rai a godwyd y tymmor hwn; ac
er ein bod ni yn dvtnuno llwyddiant iddynt, an yn dysgwyl y
gwnant lawer er mwyn lleihau prinder y defuydd siwgraidd, ak
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•ddybenion teuluaidd ; etto nis gwyddom am un yu ein mysg ag

sydd yn ddigon rnedrus i buro nodd y betys er gwneyd siwgr da;
eithr dysgwyliwn y bydd i'r diffyg gwybodaeth hwn gael ei gyf-

lawni yn fuan gan eu prnfiad, ac hel'yd gan ddyfodiad cynnar

cwrani o wneuthurwyr o Ffrainc, yn y tymtnor nesaf, megys yr

hysbysir ni trwy lythyr oddiwrth yr Henuriad Taylor. Hysbysir

ni hefyd o'r un man, y daw cwrani mawr o weithyddion gwlan, ar

yr un amser, o'r un wlad, gan ddwyn yr boll beiriannau angben-

rheidiol, a'r defaid goreu, am yr oil o ba rai y mae anghen mawr
vraa; a gobeitbiwn na fydd i ddiiu rwystro dyfodiad y cwmnioedd
erbyn ein cnydau betys a gwlan nesaf. Y mae gweilhfa wlan
fechan eisoes yn cael ei cbodi yn ein Byffryn, ac y mae llawer o

ddefaid yma, eithr y mae eisieu iniloedd yn yctawaneg.

Y mae y treialon i gyffeitbio crwyn a gwneyd lledr, byd yn byn,

wedi bod yn lied ychydig yn y Dyffryu. Mae eisieu llawer o ledr

yn y wlad bun, ac y mae rniloedd lawer o'r crwyn goreu wedi

pydru neu wedi eu hafradu, o eisieu digon o gynnorthwy i adeil-

adu tanerdai, a tbroi y crwyn hyny yn lledr. Ma« digon o ddef-

nyddiau at daneru, i gario yn mlaen fusnes belaetb, ac arbed y
draul fawr o'i gael o leoedd ereill; a pbe buasai rbai o'r brodyr

ag ydynt yn daneiiaid, yu dyiod, a dilyn eu galwedigaetb yma,
derbynient fenditb eneidiau lawer. Mae rbai ymdrechiadau yn.

cael eu gwneuibur yn y fusnes hon yn awr, eitbr y mae rhagor o

gynnortbwy yn eisieu. Frodyr, y mae'r cynauaf yn fawr, a'r

gweitbwyr yn ycbvdig.

Yr ydyru wedi gwneyd trefniadau,yn ystod y flwyddyn fynedol,

a boneddwr yn Wisconsin, i ddyfod yma i'r dyben o wneutbur
papyr. Dywedir ei fod ar y ffordd, a gobeithiwn ei sveled ef yma
yr hydref bwn.
Y mae llyfrau, papyrau, a pbob math o gyfryngau gwybodaeth

drwy y wasg, yn anarferol o ucbel yn y lie hwn, yr hyn a achosir,

i raddau mawr, trwy fod y cludiad mor drwm ; eithr fe wellheir

hyny i helaethrwydd mawr, pan y gellir troi y carpiau yn y Ddin-
as yn bapyr. Mae argraff wasg fawr wedi cyrhaedd yn ddiweddar, a

phob defnyddiau anghenrbeidiol at newyddiadur cyfrifol, yngbyd
a'r pethau anghenrbeidiol at rwymo llyfrau, yr oil o ba rai a

fyddant mewn gweitlirediad y gauaf dyfodol.

Mae y Badd-dy Twymn wedi bod yn agored i ymwelwyr trwy

y tymroor. Gwneir halen 34tag0jel trwy ferwi tair rhan i un o

ddwfr y Llyn. Llosgir calch da yn y Red Bule Kanyon, a
chloddir plaster of Pat is o fewn dwy filltiri'r Bdinas, a defuyddir

ef yn y Crochendy, ac at orphen tai. Mae y tjaleratus o'r Llyn
sydd bedair milltir yn ddwyreiniol o Independence Rock, yn cael

ei ddefnyddio yn helaeth yn y Dyffryn, a byddai yn ddai'r Saint

ddwyn cymniaint ag a allant pan yn dyfod ; a buasai y borax o'r

Llyn, yn orllewinol i Independence Rock, o ddefnydd mawr i'n

crefftwyr, pe gallent ei gael.

Mae tir porfa yr eglwys, y tu gogleddol i'r Ddinas, wedi ei am-
gau ; ac y mae fj'erm y tlodion ar y tu gorllewinol i'r Iorddonen,

yn agos a chael ei hamgylcbynu gan ffos. Mae llawer o dai ac
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adeiladau ereill wedi eu codi yn y ddinas a'r wlad, y tvmmor
hwn, a buasai llawer yn ychwaneg pe gellid cael defnyddiau a

gweithwyr.

Cafodd dinasoedd Ogden, Provo, Manti, a, Parowan, eu rheol-

eiddio dan eu gwahanol siarterau,—ac y maent yn cael eu llyw-

odraethu gan gyfraith fwrdeisdrefol. Bu y nosweithiau yn
dwymnach nag arferol yn y tri mis diweddaf; gwyntoedd yn
fynychach a chryfach nag arferol yn y Dyffryn; ac yr oedd rhew

ar y tiroedd isel ar nos yr 28ain o Awst.

Mae mail yr Unol Daleithiau yn gadael Dinas y Llyn Halen
Tawr ac Independence, Missouri, ar y cyntaf o bob mis, gan

gyfnewid yn Fort Laramie. Hefyd, mae y mail yn gadael Sa-

cramento a'r lie hwn ar y cyntaf o bob mis; ac y mae mail yn-

cael ei gyfnewid rhwng yma a Dallas yn Oregon unwaith bob

dau fis. Mae genyra fail wythnosol oddiyno i San Pete, a dau
yn wythnosol oddiyno i Brownsville. Mae llythyr-dy wedi ei sef-

ydlu yn Parowan, Swydd Iron, eithr nid oes ffordd mail wedi ei

sefydlu etto rhwng Payson a Parowan; er y dysgwyliwn yn ym-
gynnulliad nesaf y Congress y sefydlir ffordd llythyron oddiyno i

San Diego, gan fyuel trwy Parowan, yr hon ffordd fydd yn dram-
wyol holl dymmorau y flwyddyn.

Mae llythyr-dy wedi ei sefydlu yn Honolula, Oahu, Sandwich
Islands, a danfonir liythyron wedi eu rhagdalu i San Francisco,

bob cyfleusdra. Y mae llythyr oddiwrth yr Henuriad Hiram
Clark, Llywydd Cenadiaeth Sandwich, dvddiedig Honolula, Ion-

swr 27, yn cynnwys ein newyddion diweddaraf o'r ynysoedd
hyny. Yr oedd yr Henuriaid Clark a Whittle, yn sefydlog yn
Oahu

;
yr Henuriaid H. W. Bigler, a Thos. Morris, yn Molokai

;

yr Henuriaid John Dixon a Wm. Farrer, yn Rannai; yr Henur-
iaid Hawkins a Blackwell, yn Hawaii ; a'r Henuriaid Cannon a

Keeler, yn Maui
;
yr oeddynt wedi dechreu ar eu llafur oddeutu

yr 20fed o Ragfyr. Ymae llawer o ddynion gwynion ar yr ynys
oedd hyny, eithr ni thalant i'awr sylw i freintiau crefyddol, Mae
y brodorion yn gyffredin yn gallu darllen ac ysgrifenu, ac o dan
ddylanwad y Cenadon, cynllun pa rai yw cadw y brodorion yn
ddarostyngedig i'w hathrawiaeth hwy trwy ddylanwad personol,a
thrWy offerynoliaeth y wasg, yr hon a ddyg allan bapyr wythnos-
ol. Mae tri neu bed war argraffiad o'r Beibl wedi eu cyhoeddi yn
5aith gynhenid Sandwich, yr hyn yn y diwedd a fydd yn fendith

5'r bobl hyny. Nid oes dim gohebiaethau neillduol ac union-
gyrchol wedi eu derbyn oddiwrth yr Henuriad Addison Pratt, a'r

genadiaeth yn f-ociety Isles, oddiar ei ddychweliad yno neu o'r

cenadiaethau ereill, yn ac o amgylch y Mor Tawel, er fod new-
yddion yn hysbysu fod y gwaith yn dra llwyddiaunus yn Aus-
tralia, ac mewn lleoedd ereill yn y cylchoedd hvnv.
Trwy y " Star" am y laf o Orphenaf, deallwn fod 42 o gyn

nadledda u, yn gynnwysedig o 642 o gangenau, o'r Eglwys yn yp
Ynysoedd Prydeinig; a 3874 o henuriaid ac offeiriaid, a mwy na
32,000 o aelodau, a bod yr efengyl yn parhau i ymledaenu, a
chredinwyr yn lliosogi yn gyflymach nag erioed. Mae yn ago$
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i 1000 wedi ymfudo yn y tymtnor diweddaf ; a chafodd 50 eu
bedyddio ar fwrdd y Hong Olympus, ar ei mordnith o Liverpool i

New Orleans, o dan lvwyddiaeth yr Henuriad Wm, Howel. Bu
farw yr Henuriad Wm. Burton, o'r ddinas hon, yn Edinburgh, yn
Mawrth diweddaf. Hon yw y drydedd marwolaeth yn mhlith
yr benuriaid Americanaidd, tra yn yr Ynysoedd Prydeinig. Bu
yr Henuriad Flanigan farw yn Birmingham yn rlaenorol, a'r

Henuriad Barnes rai blynyddnedd yn ol ; a'r ped«erydd o'r oil a

fu farw ar genadi3ethau tramor, yn yr oruchwyliaeth bon, oedd
yr Henuriad Hanks, yr hwn a fu faTw ar y m6r, ar ei fordaith i'r

Society Islands, yn y flwyddyn 1843. Mae Cynnadlodd Llun-
dain yn rhifo dros 3000, ac yn derbyn mwy na 100 bob mis trwy
fedydd.

Mae y gwaith yn Italy yn ffynu yr raddol dan Lywyddiaeth
yr Henuriad Lorenzo bnow, ac y mae hen draddodiadau oesoedd,

yn dechreu rboi ffordd i adfyi'yriad difrfol ac i oleuni y gwirionedd.

Mae yr Henuriad Snow yn cyfieitbu (os nid wedi gorphen) Llyfr

Mormon i'r iaith Italaeg. Mae y Waldensiaid yn dechreu
edrych am y gwirionedd, a Switzerland yn ymlawenhan yn y
gobaitb o fywyd tragywyddol. Mae yr Henuriad John Taylor
yn Ffrainc, yn pregethu, ac yn cyfieitbu Llyfr Mormon i'r

Ffrengaeg, er efallai fod y cyfieithad wedi ei orphen erbyn byn,
ac y mae argoelion gobeithiol yn y wlad bono. Yr Henuriad
Erastus Snow a barha yn ei lafnr yn Denmark, ac y mae wedi
cyfieitbu Llyfr Mormon i'r Danaeg; fel ag y reap y llyfr pwysic-
af bwnw o bob llyfr i'r genedlaeth hon, yn ddarllenadwy i'r rban
fwyaf o breswylv yr y ddaear, mewn rhyw iaith ag v maent yn
gynnefin a hi. Mae gwrthwynebiad raawrwedi ei ddangus tuag
at yr efengyl yn Denmark, a gwledydd cyragos; etto mae y
gwirionedd wedi buddugoliaetbu, ac a Iwyddo etto, a pharha
Satan i wrthwynebu, ac ymladd, hyd nes y rhwymir ef ; ac y
mae'r gwrthwynebiad bwnw yn dda i brofi ffvddloudeb ac onest-

rwydd y Saint; a dyna ydyw un rheswm paham y mae yn
anghenrhaid fod diafol, ie, i brofi dynion, ac amlygu pwy yw y
cyfiawnion. Cytlawnir gwyrthiau, iacheir y cleifion, gnneir i'r

clofion lamu, ca y tlodion yr efengyl wedi ei phregethu iddynt, ac

y mae Duw gyda ei Saint. Mae yr efengyl hon yn ddiweddar
wedi myned o Germany i Iceland.

Nid yw yr Eglwys, mewn un amser, er cyboeddiad yr efengyl
yn yr oes hon, wedi bod mewn sefvllfa mwy llwyddianus, nag yn
bresennol. Nid yw y Saint mewn un amser wedi hod yn bnrotach
i ddilyn cynghor, a gwneyd y pethnu hyny a geisir ganddynt, ac

y mae Duw yn eu bendithio o herwydd eu hufydd-dod; ac etto

y mae lie i ddiwygiad, ac i gynnyddu mewn pob peth sydd dda
;

a'r dyn hwnw a wnelo fel y gwyr oreu beddy vv, a ddylai barhau i

fyw yn yr ymarferiad o ffydd a gwybodaeth, yr byn a ddwg
weithredoedd da, fel y caffo wybod ychwaneg, a bod yn barod i

gario y wybodaeth bono i ymarferiad, fel ag i fod yn well a mwy
defnyddiol y fory ; ac felly yn mlaen, o ddydd i ddydd, hyd nes

y byddo yn barod i fyned i breseanoldeb y Tad. Os ewyllysia,
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dynion fod yn fawr raewn daioni, rhaid iddynt fod yn wybodus,

canysui all dyn wneyd daioni, os na \Vyr pa fodd ; am hyny,
ceisiwch wybodaeth, 'ie, pob gwybodaeth, ac yn neillduol yr hou
sydd oddi uchod, yr hon sydd ddoetbineb i gyfarwyddo yn mhob
petb ; ac os cewch rywbeth uad yw Duw yn ei wybod, nid oes

eisieu i chwi ddysgu y peth hwnw, eithr vmdrechu gvvybod yr

hyn y mae Duw yn wybod, a defnyddio y vvybodaelh hono
megys y mae Duw yn ei defnyddio, ac yna chwi a fyddwch yn
debyg iddo

;
yn gweled megys y ch gwelir, ac yn adwaen megys

y'ch adwaenir; a meddiannwch haelioni, cerwch eich gilydd, a
gwnewch ddaioni i'ch gilydd yn wastadol, ac yn dragywydd, ie,

megys ag i chwi eich hunaio.

Ond os bydd dyn yn medju pob gwybodaeth, ac heb ei defn-

yddio er daioni, profa yn feildith iddo yn He bendith, megys y
gwnaeth i Lnsiffer, mab y wawrddydd. Os cynghorir pecbadur i

edifarhau, a chymmeryd ei ledyddio er maddeuaut o'i bechodau,
ac heb wneyd hyny, profa yn gnndemniad iddo yn llebendith, ac
n's gall dderbyn gosodiad dwylaw yr henuriaid er cael dawn yr
Yshryd Gh'in. Os cynghorir Sant. yr hwn a dderbyniodd yr
Ysbryd Glan, i ymgasglu gyda'r Saint, i ddyfod adref, ac yntau
yn esgeuluso dyfod, nid oes ganddo un bawl bellach i'r bendith-
ion a addawir i'r rhai ffyddlavvn, y rhai a ufvddhant i'r boll

orchymynion ; mae ei oleuni yn myned yn dywyllwch, a thra yn
aios yn y sefyllfa hon, lie y mae Duw, nis gall efe ddyfod;
canys y mae yr ordinhadau yn pby yr Arglwydd, vn Seion, a'i

Ilestynfevdd, raor anghenrheidiol er iachawdwriaeth gyriawn, ag
yiv bedydd er iachawdwriaeth ranol : a llais y Bugail da at yr
holl Saint, i'e, hyd at eithafoedd y ddaear, yw, " Ymgesglwch
yngbyd, deuwch adref;" ac yn fwy neillduol at y Saint yn
Pottawatamie, yn yr Unol Daleithiau, Canada, a'r Ynysoedd
Prydeinig ;

" Deuwch adref! deuwch adref \ I"

O chwi Saint yn yr Unol Daleithiau, a wrandewch chwi ar
lais y Cugail da? A ymgesglwch chwi ? A fyddwch chwi yn
ufydd i'r gorchymynion nefol ? Mae llawer o bonoch wedi bod
yn edrych am, ac yn dysgwyl gormod ; buoch yn dysgwyl y
deuai yr amse;-, pan y gallech deithio yn groes i'r mynyddau yn
eich cerhydau gwychion, eich wageni rhagorol, a cbael pob
cysuron bvwyd a chwennychai calon ; eithr bu eich dysgwyliad-
au yn ofer, ac os aroswch chwi am y pethau hyny, ni ddeuwch
byth ; chwi a adewcb i'ch ysaerbydau i bydru yn mysg y Cen-
etdloedd, ac ymalawa eich ffvdd a'oh gobaith oddiwithych.

Pa cyhyd y caiif ei ddywedyd mewn gwirionedd, " fod plant y
bvd hwn yn gallach yn eu cenedlaeth, na phlant y goleuni."
Mae rhai o blant y byd wedi croesi y myuyddoedd a'r gwastad-
diroedd, o Miss >uri i California, gyda Bypyn ar eu cefn, er addoli
eu duw— aur. Mae rhai wedi cyrlawni yr un daith gyda berfa
droell ; a rhai werli cyflawni yr unrhyw gyda sypyn ar gcfn
buwch. Mae rhai o'r Saint, ag sydd yn awr yn ein mysg, wedi
dyfod v:na gvda wageni neu geirt o goed, heb fymiyn o haiarn,
gaugylohu eu holwynion a iiickory, neu groen", neu raffau, ac
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wedi cael cystal ac mor ddiogel taith, a neb ma y gwersylloedd,

efo eu wageni da baiarn; ac ai rii ellwch cliwithau wneyd yr un
i'ath ? Gellwcb, os oes genych yr un dymuniad, a'r un flydd.

Gallai teuluoedd gychwyn o afcn Missouri, gyda gwartheg, llaw-

geirt, a berfaau troell, gyda ychydig o flawd, heb ddim pethau

diangbenrliaid, a dyfod i'r He hwn yn gyflymach, ac yn llai

diflino, na thrwy ddilyn infer o wageni tryraion, gyda'u hanifeil-

iaid iV rhwystro, y rbai sydd yn rbaid iddynt eu gyru yn fynych

fiiliiroedd i bori. Ai nid ydycb qtawi yn hoffi y dull hwn o

deithio ? A ydycb chwi yn meddwl fnd iachawdwriaetb yn
costio gnrmod ? Os felly, nid yw yn werth ei cbael. Mae
chwiorydd, yn 50 a 60 mlwydd oed, wedi gym gweddeuau o

ychain i'r dyffryij hwn, ac y maent yn fyw ac yn iach etto ; vane

yn wir y gallei.t ddvfod yn llawer rhwyddach trwy geidded wrth-

ynt eu lnmain, na thrwy yru gweddau. eithr trwy yni yr ychain

yr oeddynt yn helpu ereill yma; ac ai ni ellwch cliwi d dyfod y
ffordd ruvddaf? Y mae yd a darpariadau digonol yn y Dylfryn-

oedd i chwi ddvfod, ac nid oes acbos i chwi ddwyn rhagor na
digon i'ch cynnal am 100 diwrnod, er sicrhau diwalliant i chwi
am yr amser dyfodol ; a bydded i'r rhai sydd yn dyfod gyda
gweddeuau, a chanddynt fodd, ddwyn hoelion, gwydr, paent,

olew, gwirs rhif. 9, hadau osage, orange, a rhai dewisol ereill,

yngbyd a'r cyfryw bethau ag sydd yn fwjaf anghenrlieidiol mewo
gwlad newydd, i gyfnewid a'r brodyr yma am fara; a chychwyn-
wcb yn gynnarach nag arferol, Ve, mor fuan ag y gall wageni gael

en dal i fyny ar y prairie, fel ag i ochelyd gwlawogydd y gwamvyu
a'r llifogydd, a hod yma i gvnnorthwyo yn y cynauaf.

Nac ewcb a dim rubbish dfddefnvdd i'r daith, eithr darperwch
anjfeiliaid ieuainc o'r fath oren, can belled ag y bvddor.h yn
alluog i ddwyn i"'iai ; a dygweh arian yn He fiuv, gan fod newid
yn brin, a tod arian yn fwy defnyddiul. Mae y trysorfeydd at

ymfudo y tlcdion yn cynnyddu yn ibarbaus, trwy ymdrech y
Saint yn y DyflVyn ; a dyledswydd y Saint yn y Taleithjau, ac

mewn lleoedd ereill, }w ychwanegu at y trysorfeydd hyny yn ol

eu gallu. Dycbwela yr Henuriad Orson Hyde i Kanesville yr

hydref hwn, a bydd uido wneyd parotoiadau i symud ei deulu i'r

lie hwn y tymmor dyfodol. Bydd i'r Henuriad Ezra T. Benson
a Jedediah M. Grant fyned i Kanesville, yn union ar ol y Gym-
man fa, ac arolygti yr ymfudbd y tymmor dyfodol, Danfonir
hwv i'r unig ddvhen o wthio v Saint i'r Dyffry.n.

Bydd i'r Henuriad Woodruff aros yn y lie hwn yn bresennol

;

hefyd yr Henuriad Geo. A. Smith, oddieithr fod arogylchiadau

yn achosi iddo ddychwelyd i Swydd Iron. Nid oes dim penodol
wedi ei glvwed am yr Henuriad Parley P. Pratt, Amasa Lyra an,

a Charles C. Rich, er pan aethant trwy y Llyn Halen Fach y
gwanwyn diweddaf ; er fod y papyrau yn dweyd eu bod wedi
cyrhaedd i California gyda 140 o wageni, a meddylir fod yr

Henuriad Pratt yn dilyn ei genadiaeth ar ynysoedd a gororan y
Mor Tawel; a bod yr Henuriaid Lyman a Rich yn gvrneyd

sefydliad ju California, rhwng yma a San Diego, ac yn casglu y
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Saint yno, ac y bydd iddynt benodi cenadiaetb.au i'r henuiiaid

megys y cyfarwyddir hwy gan yr Ysbryd. Cyfarwyddir hwy
hefyd i estyn sefydliadau tuag at Swydd Haiarn, yn mhob pwynt
dymunol, mor fuan ag y byddo yn bosibl. Mae yr Henuriad
Orson Prau ar ei ffordd o'r Taleithiau, ynghyd ag oddeatu 500 o

wageni, y rhan fwyaf yn Saint, yn ymfudo i'r lie hwn ; eithr bu
iddynt gychwyn yn rhy ddiweddar, a chael eu rhwystro gan
wlawogydd trymion a llifogydd, a bydd yn ddiweddar iawn cyn
y byddo y gwersyll diweddaf wedi cyrbaedd.
Trwy ohebiaeth ddiweddar oddiwrth y Llywydd F. D. Richard?,

o Lloegr, deallwn nad yw yi*argoelion o ymfudiad uniongyrchol

y brodyr Ewropaidd i San Diego, megys ag y dysgwyliem, mewn
nn modd yn foddhaol, gan nad oes dim llongau yn myned o

Lloegr i'r porthladd hwnw; am hyny, bydd i'r Henuriad Rich-
ards barhau i ddanfon y Saipt trwy New Orleans i Kanesville, fel

o'r blaen, ond bod yn ofalusi'w cychwyn yn gynnarach yn y tym-
mor, fel y gallant fod yn Pottawatamie mewn pryd i wneyd llaw-

geirt, a cherdded neu farchogaeth dros y mynvddoedd, yn ol fel y
byddo modd ganddynt, cyn syrtmo yr eira. Nid yw Rawer o'r

brodyr a'r chwiorydd Seisnig yn edrych fawr ar gerddeJ 15 neu
20 milltiri glywed pregethu ar y Sabboth, a dychwelyd adref yn
yr hwyr, ac yna sefyll eu gwaith y gweddill o'r wythnos : ac ai

ni allant gerdded 20 militir v dydd, am 50 o ddyddiau, er mwyn
rayned i dy eu Tad, i gavtref y Saint, yn Nyffryn y mynvddoedd ?

Gall fod gweddeuau gari rai, a gwartheg gan ereill ; a gallant
ladd buffaloes, a chreaduriaid ereill, ar y ffordd, a phan yn flin-

edig, orphwys diwrnod, os na fydd y Sabbothau yn ddigon hir:

ac a allant hwy ddim vmdavaw gystal ag Israel cyntefig, ira yn
teitbio tua Chanaan ? Yr oeddynl hwy yn teithio am 40 mlvn-
edd, eithr gall y Saint gerdded o Kanesville yma mewn dau 40
diwrnod, heb niweidio neb. Yn awr yw yr amser i'r Saint ddyf-
od, oddieithr y rhai a gynghorir i aros, a phregethu, a chyffelyb;
ac nis gall v rhai a ddeuant, gael uu amser gwe)l. Pe dygai rhai

o'r Saint gwn de laid, byddent o wasanaeth inawr yn y Dyffryn,
ac y mae eisieu bugeiliaid hefyd.

Bydd i'r Henuriad Richards hefyd ddefnyddio cymmaint o'r

drysorfa yrnfudol yn ei feddiant, ag a fydd yn anghenrheidiol i

ddanfon dwy longaid o'r Saint i Kanesville, lie y dylent fod yn
Rbrill, yn barod i dd«rparu at eu tailh dros y mynvddoedd.
Bydded i'ch delholi.ul gael ei wneuthur mewn doethineb, gan
gadw gulwg ar y rhai sydd yn ff'yddlawn, ac wedi dwyn y beich-
iau yn ngwres y dydd; ac hefyd, i raddau, ar eu galwedigaethau
neu eu crefi'tau, yn ol ein banghen ni am y gs-ahanol gelf'yddyd-
au, megys ag yr ydyiu wedi awgrymu, ac yn ol fel y tueddir chwi-
thau gan eich gwybodaeth o'n hamgylehiadau : rhoddwch eu gofal
hwy i onnhwylwyr, dvnion doeth, y rhai a roddant dal-ysgrifau
am bob arian, ac a dderbyniant dal-ysgrifau cyn lirio, oddiwrth
bob tin, am y swm a pha un y cynnorthwywyd ef gan y trysor-
feydd, gydag addewid i dalu yr unrhyw yn ol mor fuan ag y'gallo
guel ajodd ; a bydded i bub cwmpeini aros gyda'u gilydd, hyd
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hes y cyrhaeddant y He hwn, pan y dywedir wrthynt pa beth i

wneiithur.

Na chychwynwch fwy o Saint ar gyfrif Trysorfa y Tlodion,

nag a fydd o fodd genych i'w rhoddi i'r dirprwywr mewn gofal, i

ddwyn eu gwahanol gwninioedd yn ddiogel i'r Dyffryn. Ac na
fvdded i ddim arian fyned i ddwylaw y rhai a gyu northwyir,

eithr bydded i'r holl arian a warir gae! eu talu allan gan y uir-

prwywyr, am y cludiad, yr ymborlh, a pbob peth ag sydd yn
angbenrheidiol ;

gan gymmeryd til-ysgrifau am y cyi'an, yn
mhovthladd New Orleans, ac befvd yn Kanesville ; a bydded i'r holl

dal-ysgrifau hyny, a'r arian mewn llaw mewn ycbain, gwartheg,

neu eiddo arallyn uwylaw y dirprwywyr, neu y cwmni,gael en

daugos yn eiu sywddfa ni, yn union ar eu dyfodiad. Dysgwylir i

bob un a gynnorthwyir gan y Drysorfa er ymfudn y tlodion, i hel-

pu eu bunain hyd eithaf eu gallu, ac na fyddo neb yn dwyn mar-
siandiaeth, ar gost fod arall yn cael aros ar ol. Na ! bydded i'r

hwn sydd ganddo gistau o nwyddan, neu arian, dalu cludiad ei

bun, a chynnorthwyer yn unig y rhai na allant gynnorthwyo
eu buuain,neu ond mewn rban ; a gall ilawer ddarparu pob peth

angbenrheidiol ond y tal am eu cludiad, a Ilawer, ran o hwnw.
Os bydd y rhai a gynnorthwyir gan Drysorfa y Tlodion yn dys-

gwyl cael teithio mewn cerbydau neu wagenidrosy mynyddoedd,
bydd y nifer o ellwch chwi ddanfYmyn fychan iawn, eithr os bydd
ganddynt fl'ydd i gerdded drwodd, gwna ychydig vvageneidiau o

dawd dyrfa yn gysurus, a gellir symud Ilawer ar ychydig o gost.

Mae y trysorfeydd yn awr mewn llaw yn dyfod i fwy na 13,000 o

ddolars, wedi eu casglu agos oil yn y Dyffryn, ac os bydd y Saint

yn Lloegr a lleoedd ereill mor ddiwyd y flwyddyn ddyfodol,

mewn cyf'ranu i'r Drysorfa, megys y gwnaeth y Saint yma, gellir

dysgwyl ymgasgliad mawr i ganlyn.

Dechreuodd Cytnmanfa hanner-blynyddol yr Eglwys, yn y
Bowery, yn y Ddinas hon, ar y 7fed oiFedi, am 10 yn y boreu, a
pharhaodd o ddydd i ddydd, hyd ddyfld Gwener, y lOfed o'r mis
hwn, pan yr addoedodd hyd y 6fed o fjtydref nesaf, i gyf'arfod yn
yr un lie. Llywyddwyd gan y Llywydd Bn'gham Young j

Tn ystod

y Gymmanfa, yr hon oedd yn gyfansoddedig o gynnulliad mawr
o'r Saint, o'r holl sefydliadau : ao yr oedd y gwahanol weithred-

iadau yn cael eu hynodi gyda theimladau gwresog, mewn pregethu,

addysgu, tysliolaelhu, ac mewn dal i fyny holl awdurdodau cyff-

redinol yr Eglwys, fel yr oeddynt yn Ebrill diweddaf, oddieithr

fod Lewis Abbott wedi marw, ac Elisba H. Groves wedi symud i

Swydd Iron, a William Snow a Winslow Farr yn cael eu penodi
i lanw y bylchau yn yr Uchel Gynghor. Appwyntiwyd Nathan-
iel H. Felt a John Banks, yn Esgobion Llywyddol Teithiol, i

deithio yn yr Eglwys, ac yn mhlith y cangenau, gan gynghori yr
Esgobioii, ac edrych eu bod yn ffyddlawn yn eu galwedigaethau,
mewn casglu, degymu, ac achosi iddynt gael eu danfon i'r

swyddfa gyffredino), ac mewn cadw cyfrifon cywir, a'u bod hwy.
than yn settlo a'r gwahanol esgobion, o bryd i bryd, a danfon
mynegiad o hyny at yr Esgob Llywyddol.
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Mae E. T. Benson a Jedediah M. Grant wedi en penodi yn

oruchwylwyr i gasglu tlodion, a pharhawyd itqru awvliaeth y
Llywvdd Orson Hyde. Yr Henuriaid Samuel W. Richards, Wil-

lard Snow, Abram O. Smoot, Dorr P. Curtis, a Vinson ShirfliEF,

a benodwyd ar genadiaetlwu i'r Ynysoedd Prydeinig, a Daniel

Cam i Germany. Derbyniodd y Llywydd John Young genad-

iaeth i fyned i Ohio, i bregethu yr efengyl, a chasglu y
Saint, a'r Henuriad John L. Diuiyon i bregethu yr efengyl yn

y Taleithiau. Pleidleisiodd y Gymmanfa i gadw y gair doeth-

ineb, ac yn neillduol i roddi heibio defnyddio te, coffi, trewlwcb,

a dybaco; ac yn y petti hwn yn gystal ag mewn llawer o bethau

ereill, mae yr hyn sydd dda i'r Saint yn y mynyddoedd, yn dda

i'r Saint mewn llenedd ereill: a phe byddai i'r holl rai a bro-

ffesant fod yn Saint, roddi yr arian a wariant ar foethau, a

phethau annoeth i'w defnyddio, er lies y gweithiau cyhoeddus,

ni a gaem weled Teml arai! i'r Arglwydd yn fuan.

Pleidleisiodd y Gymmanfa hefyd i ddechreu adnewyddn y
degymau a'r cyssegriadau : a bod i bob un o'r Saint, o fewn

30 o ddiwrnodau, gyssegru y degfed o'u heiddo, a'r degfed o'r

Hog neu y cynnyrch byth wed'yn, a bod i'r holl rai na ddegym-
ant eu htinain gael eu tori allan o'r Eglwys.

Mae tan wedi cael ei ennyn ar y ddaear, a phwv sydd yn
alluog i'w ddiffodd ? Mae goleuni yn llewyrchu, a phwy all ei

attal ? Mae cenedloedd y ddaear yn ol'ni ac yn crynu ; mae y
tan yn llosgi, a'r goleuni yn dysclaerio, eithr ni wyddant hwy
pa beth i wneyd o hono. Mae Duw wedi gosod ei law i adferu

Israel, ac achubgweddillion Ephraim, eithr nis gwyddant hwy am
hyny. Mae y llywodraethan henaf a gall udeaf yn cael eu

hysgwyd hyd at eu eanol, ac ni wyr breninoedd yr achos. Mae
y ftbrdd yn cael ei pbarotoi yn gyflym i fyned a'r Efengyl i

China, Japan, a chenedloedd ereill, y rhai a eisleddant dros

oesoedd mewn tywyllwch, ac wedi cadw ffurdd oddiwrth gel-

fyddyd nefolaidd, a chwsmeriaetb bellenig; a gwaith y Deu Meg
Apostolyw llenwi pob drws agored, a gwthio i'r delieu a'r sswy a

chyrn Joseph, hyd nes y teimlo pob calon ; ac udganu udgorn

iachawdwriaeth, hyd nes y dadseinio pob elust a'r newydd ogon-

eddus, o fod Duw yn y nefoedd, yr hwn sydd yn llywodraethu

tynghed pob dyn, ac yn ewyllysio fod pob dyn yn dyfod i wybod-

aeth o laohawdwr crOeshoeliedig, a chael ei achub.

Frodvr, gweddiwch drosom ! Chwiorydd, gweddiwch drosom !

Byddwch ostyngedig, ymbilgar, gwyliadwrus, diwyd, a dy I'al-bar-

haus, yn mhob gair a gweithred dda, ac yn y diwedd chwi a oreh-

fygwch bob drwg, ac a eisteddwch gyda ni yn nheymas ein Tad.

Henuriaid Israel, dyrchefwch eich lleisiau fel udgyrn, agorwch

eich geneuau yn llydain, a chyhoeddwch iachawdwriaeth i holl

rai addfwyn y ddaear, a chwi a ddygwch lawer o eneidiau i

Seion.

Ein dyrauniad ni yw gweled holl aelodau Corwm y Denddeg
Apostol, yn y Gymmanfa Gyffredinol, yn y ddinas hon, ar y (jfed

Ebrill, 1853. A gobeithiwn y bydd y brodyr yn abl i dvefnu
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acbosion eu gwahanol genadiaethau, yn y fath fodd, na fyddo un

niwed yn cael ei wneuthur i'r Saint, tra f'yddant hwy yn treulio

Tchydig d vmmor gyda ni raewn cynghor. Ac yr ydyra yn gweddio

ar Dduw,'v Tad tragywyddol, i I'endithio y Saint, trwy y ddaear,

yn enw lesu Grist. Amen.
Brigham Young,
Heber C. Kimball,
Willard Richards.

MYNEGIAD Y CYNNVOLEDDAU YN YR YNYSOEDD PRYDEIN1G,
AM YR HANNER BLWYDDYN YN DIWELHJU KHAG. 1, 1851.

Cvnnailledtiau. Caiig. D. A. Hen.iiff.Ath, 0i.Tbr.Mar.Ymj Eed.OlL

Lloildain 69 1 227 171 158 »6 139 13 4 690 3729

Manchester 82 1 125 187 105 44 140 23 8 255 3031

Birmingham 17 2 99 102. 81 33 124 8 195 2295

Sheffield .....30 2 62 131 64 44 164 12 93 1877

Sooth Conference.... 28 43 76 58 46 61 5 176 1257

Liverpool 10 49 54 30 19 47 2 2 91 1125

Bedfordshire 29 2 60 60 35 30 38 6 72 1000

Norwich 19 1 62 60 35 20 37 1 132 911

Herefordshire 29 1 75 62 49 W 15 2 53 907

Clieltenliau 19 52 44 36 20 32 5 111 902

Bradford 19 62 70 47 16 28 7 80 861

Warwickshire 29 10 75 56 29 19 36 4 32 763

Preston 13 1 65 46 36 11 75 14 79 708
Worcestershire 14 39 37 18 18 20 2 30 685

Newcastle-on-Tyue ..17 11 59 48 17 18 49 15 3 168 632
Staffordshire 17 2 52 44 29 15 40 4 60 561

Southampton 15 18 24 25 11 3!) 4 115 541

Lincolnshire 19 1 32 45 28 II 11 3 11 41 532
Derbyshire 13 1 31 30 19 8 26 2 63 383

Leicestershire 9 1 23 19 12 10 29 3 39 379
Hull (j 19 16 19 4 19 3 37 310

Shropshire 10 1 20 15 6 7 22 3 52 277
Dorsetshire 6 7 12 11 10 4 4 14 263
Carlisle 6 18 9 5 5 13 154

Morgan^ pduyr 32 3 213 130 18 97 119 17 300 2572

Sir Fynwv 18 90 40 Jl 41 42 6 88 740
Sir Gaeriyrd.lin 18 80 22 25 19 19 5 28 528
Morgans Orllewinol 16 70 36 :il 23 29 4 35 486
Sir Frvcheiniog 8 24 8 14 6 7 1 24 158

SirBenfro 11 21 11
J7

6 15 2 19 150
Sir Ddinhvch 5 12 11 T 4 8 5 30 127

Sir Aberteifl 6 16 14 4 2 5 2 15 12G
Sir Fflint 400 16 10 4190 4 90
Sir Feirionydd 6 20 3 2 1 6 <> 9 7S
SirFon, 6 16 9 4 1 22 3 77
Penfro Ojleddol 1 12 3 3 1 3 35 56
DyfTryn Conway 300 9 33270 5 56
Glasgow 29 1 131 95 104 29 48 6 19 154 2217

Edinburgh 14 35 50 33 17 16 4 2 73 693
Dundee 7 14 17 18 10 26 3 50 381

Belfast 6 9 8 3 4 5 1 1 35 106
Isle of Man ; 3 13 8 3 2 I 9 6 116
Dublin Branch 1 4 10 13 1 15 30
Londonderry etto.... 100 220120 6 24

Cyfanswm.... 679 16 82211 1899 13937971583 196 65 3G25 3289*
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Enwau y Llywtddion.-Eli B. Kelsey, Llundain; C. H. Wbeelock,

Manchester; I. C- Haiaht. Birmingham; Lewis Kobbins, Sheffield ; George

Halliday, South Conference ; Gland Rodger, Liver pool ; John Spiers, Bed-

fordshire; C. V. Spencer, Norwich ; H. W . Church, Herefordshire ; J. D.

Ross,Cheltenham ; R. C. Menzies, Bradford ; J. W. Crosby, Warwickshire;

J. W. Johnson. Preston; John Lvon, Worcestershire; J. S. Highee, New-
castle-on Tvne ; James F. Belt, Staffordshire ; W. C. Dunbar, Southampton ;

Mose? Clawsou. Lincolnshire; Georse Kendall. Derbyshire ; Jacob Gates.

Leicestershire ; J. T. Hardy, Hull ; Joseph W. Young, Sbiopshire ; E. Frost,

Dorset hire ; J. Carmichnel. Carlisle ; Thomas Pugh, Morganwg Ddwyr-
einiol ; Thomas Giles, Sir Fynwy ; Abednego Jones. Sir Gaerfyrddin ; Henry
Evans. Morganwg Orllewiiiol ; John Roberts, Sir Frycbeiniog ; John Price,

Sir Benfro ; John Panv, leu.. Sir Driinhych ; John Evavs, Sir Aberteifi :

Wiiliam Parry, Sir Fflint ; William Richards, Sir Feirionydd ; William

Simoss, Sir Foil : Philip Sykes, Penfro Oi:leridol ; John Davies, Dyffryn

Con»ay ; R. Campbell. Glasgow; Jatn-s Marsden, Edinburgh; James
M'Nanghtan. Dundee : Gilbert Clements, Belfast; John Kelly, Isle of Man :

E. Sutherland, Dublin Branch: R. G. Frazer, Londondeny.

DYLEDION AM LYFRAU ODDIWRTH Y CYNNADLEPDAU, CANGEN-
AU, AC EKEILL, AM Y CHWARTER YN TERFYNU IONAWR7, 1852.

Cynnadleddau.—Sir Fvnwy, £39 16s 2^c; Sir Frycheiniog,

£6 2s 8§c; Sir Aberteifi,' £5 13s 2c; Sir Gaerfyrddin, £21 4s2§c;

Morganwg Orllewinol, £44 12s 6U ; Sir Fflint, £12 0s Ifc; Sir

Gaemarfon, £16 7s 1 1 |c ; Sir Feirionvdd, £6 12s 10c; Sir

Ddmbvch, £12 0s life; Sir Benfro, £1 17s 6c ; Dyffrvn Conwy,
£2 4s 3|c. Cangenav.— Dinas, £1 2s 6^c ; Llanilltyd, £5 0s 9c;

Poiitvtypridd, £7 16s 9c, Llanl'abon, £1 3s 0c ; Cwrubacb,

£3 Us 0c; Pendeulwyn, £1 15s 7§c; Twvnvrodyn, £1 13s 3c;

Llandaf, £1 19s 3c; Gog, £l 7s 10c; Caerdyf, £10 8s 5§c;
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Rhif. 2.] IONAWR 24, 1852. [Cyf. IV.

COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, yr hon a r/ynnal-

iwyd yn y Bowery, Dinas y Lhjn Halen Faxvr, Mcdi 7, J 851.

[O'r "Froutier Guardian."]

Yn bresennol o'r Brif-lywyddiaeth—Brigham Young, Heber C.

Kimball, a Willard Richards. Patriarch—John Smith. O'r

Deuddeg Apostol—Orson Hyde, Wilford Woodruff, G. A. Smith,

ac E. T. Benson. Llywyddiaetb y Deg-a-thrugain—Joseph

Young, B. L. (Jlapp, J. M. Grant, A. P, Rockwood,H. Herriman,

Levi Hancock, a Zera Pulsipher. Llywyddiaeth yr Estynfa

—

Daniel Spencer, David Fullmer, a Willard Snow. Corwm yr

ArcbofFeiriaid—John Young a Reynolds Cahoon. Uchel Gyng-

hor yr Estynfa. Yr Esgob Llywyddol—Edward Hunter. Ys-

grifenydd y Gymmanfa—Thomas Bullock.

Galwyd y Gymmanfa i drefn gan y Llywydd Kimball, yr hwn
a ddywedodd, os oedd y bobl Tvedi talu eu degwm, y buasai

Ysbryd Duw ar y Gymmanfa hon; ac hysbysodd y brodyr, na

dderbyniai neb ei gynnysgaethiad, hyd nes y buasai wedi talu

ei ddegwm yn llawn.

Canwyd hymn gan y c6r; gweddiwyd gan yr Henuriad Orson

Hyde, a chanwyd.

Yna y Llywydd Young a anerchodd y bobl ynghylch gwaith y

Gymmanfa, a'r profiad ag oedd y bobl byn wedi myned trwyddo,

a dangosodd fod Mormoniaeth yn gynnwysedig o bob gwybod-

aeth, pa uu bynag ai yn y nef, ar y ddaear, neu yn uffern, ac y
parha i cbwyldroi y byd hwn, hyd nes y byddo i boll deyrnas-
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oedd y ddaear ddyfod yn ddarostyngedig i deyrnas lesu Grist, a

thystiolaethodd fod Joseph Smith yn brophwyd i Dduw, a'i fod

yn gystal dyn ag a rodiodd y ddaear erioed.—Gohiriwyd.

Am ddau yn y prydnawn, dechreuwyd trwy ganu a gweddio;

yna areitbiwyd gan yr Henuriaid E. T. Benson, O. Hyde, G. A.

Smith, "YVilford Woodruff, Levi Hancock, y Llywydd Young, a

Willard Richards, a dygodd pob un dystiolaeth gadarn o waith yr

Arglwydd yn y dyddiau diweddaf, a thystiolaethasant hefyd fod

Joseph yn brophwyd i Dduw.

Yna gohiriwyd hyd yr 8fed, am 10 yn y boreu.

Dydd Llun, Medi 8, deg yn y boreu.—Galwyd y Gymmanfa i

drefn gan y Llywydd Young; canwyd, yna gweddiwyd gan yr

Henuriad Joseph Young, a chanwyd.

Yna y Llywydd Young a gymmeradwyodd i sylw yr Anrbyd.

Perry E. Broochus, barnwr yr Uchel-lys dros Diriogaeth Utah
;

yr hwn a ddiolchodd bobl y diriogaeth am eu Uettygarwch a'u

caredigrwydd, yu goi'alu am dano ef yn ei afiechyd, pan yr oedd

yn ddyeithryn. Dygodd dystiolaeth o heddychlonrwydd y tri-

golion, eu cyfeillgarwch, eu heddwch, a'u cariad tuag at eu

gilydd, eu hymostyngiad i'r brawdlysoedd sydd o'u uewisiad eu

hunain ; a gweddiodd ar Dduw i frysio yr araser y buasai yr holl

Unol Daleithiau yn meddu y fath frawdlysoedd ag sydd yu y
diriogaeth hon, ac yna dygai heddwch i fynwesau y rhai a

lyddent i'w barnu. Efe a ddangosodd ei gasineb a'i ffieiddiad o'r

hyn a ddygwyddodd wrth yru Saint y Dyddiau Diweddaf o

Missouri ac Illinois. Yna efe a roddodd ddesgrifiad o'r gofadail

a fwriedid ei chyfodi er cof am y Cadfridog Washington; a gor-

phenodd ei araeth trwy ddywedyd y coiiai yn wastadol, gyda

ddiolchgarwch a pharch, ei ymweliad a'r Saint yn eu dinas

fynyddig,

Dilynwyd ef yn ei sylwadau gan y Llywydd Young, a gollyng-

wyd y gynnulleidfa trwy weddi gan yr Henuriad Wilford

Woodruff.

Am ddau o'r gloch, wedi gorphwys un awr, galwyd y Gym-
manfa i drefn gan y Llywydd Young; canwyd, ac yna gweddi-

wyd gan John Young, a chanwyd.

Yna y Llywydd Kimball a gyfododd, er dwyn yn mlaen waith

y Gymmanfa, ac a ddygodd gerbron y bobl awdurdodau yr

Eglwys, ac a gyflwynodd Brigham Young fel Llywydd Eglwys
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Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, trwy yr boll fyd, ac

hefyd fel Prophwyd, Gweledydd, a Dadguddiwr
;
yr byn a gar-

iwyd yn unfrydol.

Yna cyfiwynwyd Heber C. Kimball fel Cyngborwr Blaenaf i'f

Llywydd Young, a Willard Richards fel Ail Gynghorwr, y rhai a

gymmeradwywyd yn eu swyddi.

Jobn Smith a gymmeradwywyd fel y Patriarch Llywyddol i

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf,

Willard Ricbards a gymmeradwywyd fel Hanesydd yr Eglwys,

a Chofnodydd Eglwysig Cyffredinol.

Orson Hyde a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm y Deu-

ddeg Apostol ; a Parley P. Pratt, Orson Pratt, Wilford Woodruff,

Jobn Taylor, George A. Smith, Amasa Lyman, Ezra T. Benson,

Charles C. Rich, Lorenzo Snow, Erastus Snow, a F. D. Richards,

a gymmeradwywyd fel aelodau o'r un Corwm.

Daniel Spencer a gymmeradwywyd fel Llywydd yr Estynfa

bon o Seion, a David Fullmer a Willard Snow fel ei Gynghorwyr.

Henry G. Sherwood a gymmeradwywyd fel Llywydd yr

Uchel Gyngbor, ac Eleazer Miller, John Kempton, Heman

Hyde, Wm. W. Major, Levi Jackman, Ira Eldridge, John Vance,

E. D. Wooley, a John Parry, a gymmeradwywyd fel aelodau o'r

cyfryw; a phleidleisiwyd fod Winslow Farr a Wm. Snow i fod

yn aelodau o'r corwm bwn.

John Young a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr

Archoffeiriaid, a Reynolds Caboon a George B. Wallace fel ei

Gynghorwyr.

Joseph Young a gymmeradwywyd fel Prif Lywydd holl Gor-

wmau y Degau-athrugain; a Levi W. Hancock, Henry Herri-

man, Zera Pulsipher, Albert P. Rockwood, Benjamin L. Clapp, a

Jedediah M. Grant, a gymmeradwywyd fel ei Gynghorwyr.

Edward Hunter a gymmeradwywyd fel Esgob Llywyddol yn

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf.

John Nebeker a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr

Henuriaid, a James H. Smith ac Aaron Sceva fel ei Gyng-

horwyr.

Joseph Harker a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm y
Offeiriaid, a Simeon Houd a Lewis White fel ei Gynghorwyr.

Mc Gee Harris a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr

Athrawon, a John Vance a Reuben Perkins fel ei Gynghorwyr.
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Return R. Hill a ddewiswyd yn Llywydd ar Gorwm y Dia-

coniaid.

Brigham Young a gymmeradwywyd fel Ymddiriedolwr dros

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, ac Edward

Hunter fel Ymddiriedolwr Cynnorthwyol.

D. H. Wells a gymmeradwywyd fel Arolygydd y Gweithian

Cyhoeddus.

Yn nesaf, cyflwynwyd Llywydd a Chynnorthwywyr y Cwmpeini

Ymfudol Parhaus, i gasgln y tlodion, pan y cymmeradwywyd

Brigham Young fel Llywydd y Cwmpeini crybwylledig ; a Heber

C, Kimball, W. Richards, W. Woodruff, 0. Hyde, G. A. Smith,

E. T. Benson, J. M. Grant, D. H. Wells, W. Snow, E. Hunter,

D. Spencer, T. Bullock, J. Brown, W. Crosby, A. Lyman, C. C.

Rich, L. Young, P. P. Pratt, O. Pratt, ac F. D. Richards, a gym-

meradwywyd fel ei gynnorthwywr.

Dywedodd y Llywydd Young, y buasai Esgobion teithiol, i

ymweled a'r Esgobion yn eu gwahanol ddosparthiadau, er edrych

eu bod yn gwneyd eu dyledswydd; ac os na wnant, symudir

hwy o'u lie, a gosodir ereill i mewn ;
pan yr enwyd Nathaniel H.

Felt fel un o'r Esgobion Llywyddol Teithiol, dan yr Esgob Ed-

ward Hunter.—Cariwyd.

Enwyd John Banks fel un arall o'r Esgobion teithiol, yr hyn a

gariwyd.

Dewiswyd Ezra T. Benson, Jedediah M. Grant, ac Orson

Hyde, yn oruchwylwyr y Cwmpeini Ymfudol Parhaus i gasglu y

tlodion i'r lie hwn.

Penodwyd Samuel W. Richards, Willard Snow, Abraham O.

Smoot, Dorr P. Curtis, a Vincent Shirtliff, i fyned ar genadiaeth i

Lloegr.

Penodwyd Daniel Cam i fyned ar genadiaeth i Germany.

Penodwyd John Young i fyned ar genadiaeth i'r Taleithiau i

bregethu, a chasglu y Saint.

Penodwyd John L. Dunyon i fyned ar genadiaeth i'r Taleith-

iau, a phregethu yr Efengyl.

Darllenwyd mynegiad o'r drafodaeth yn Swyddfa y Degwm

;

hefyd, fynegiad Cwmpeini Trysorfa Ymfudol Barhaus y Tlodion.

Gohirwyd hyd ddeg yn y boreu. Gweddiwyd gan George A.

Smith.

Dydd Mawrth, Medi 9, deg yn y boreu.—Galwyd y Gym-
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manfa drachefn i drefn ; canwyd gau y cor, a gweddiwyd gaa H.

G. Sherwood, a chanwyd eilwaith.

Treuliwyd y boreu gan y Llywydd Young, i bragethu pregeth

augladdol ar yr achlysur o farwolaeth y brawd Lewis Abbott ; a

dilynwyd ef yn ei nodiadau gan yr Henuriad H. G. Sherwood,

Levi Gifford, John Young, a H. C. Kimball ; ac yna gweddiwyd

gan yr Henuriad Hyde.

Am ddau yn y prydnawn, wedi galw y gyramanfa i drefn, a'i

dechreu yn y modd arferol,

Y Patriarch John Smith a ddywedodd ei fod ef wedi myned

trwy yr holl olygfa o erlidigaeth.au a terfysgoedd, a llofruddiaeth-

au, oddiar 1832 hyd yn bresennol, gan goffhau y noswailh y
Uaddwyd Joseph ac Hyrura yn ngharcbar Carthage ; ac yna

galwodd ar y bobl i dalu eu degwm, fel y gellir dywedyd am
danom, Da weision, da a ffyddlawn; a chanlynwyd ef mewn
sylwadau cyffelyb gan y Llywydd Kimball, Edward Hunter, W.
W. Phelps, Isaac Chase, a Zera Pulsipher.

Cyfododd y Patriarch drachefn i lefaru ar y Gair Doethineb,

gan annog y brodyr i roi heibio defnyddio tybaco, &c.

Y Llywydd Young a gyfodndd i osod y cynnyg, a galwodd ar

yr holl chwiorydd a wnaent roi heibio defnyddio te, coffi, &c, i

arwyddo hyny trwy godi debeulaw ; eiliwyd a chariwyd.

Ac yna gosododd y cynnyg canlynol, gan alw ar yr holl boys ag

oedd dan ddeg mlwydd a phedwar ugain, a ymgyfauimodent i

roi heibio defnyddio tybaco, whisky, a'r holl bethau a grybwyllir

yn y Gair Doethineb, i arwyddo hyny yn yr un modd, yr hyn a

gariwyd yn unfrydol.

Yna dywedodd y Patriarch, Bydded i'r Arglwydd esch be dithio

chwi, a'ch cynnorthwyo i gadw eich holl gyfammodau. Amen.

Y Llywydd Young, yn mhlith pethau ereill, a ddywedodd ei

fod yn gwybod am ddaioni y bobl, ac y mae'r Arglwydd yn cyd-

ddwyn a'n gwendid. Mae yn rhaid i ni wasanaethu yr Ar-

glwydd, a'r rhai a ant gyda mi, a gadwant y Gair Doethineb ; ac

os na wna yr Archoffeiriaid, y Degau athrugain, yr Henuriad,

ac ereill, wasanaethu yr Arglwydd, ni a'u didolwn hwynt o'r

Eglwys. Mi a dynaf y llinell, ac a fynaf wybod pwy sydd dros

yr'Arghvydd, a phwy nad yw ; a'r rhai hyny na chadwant y Gair

Doethineb, a doraf allan o'r Eglwys. Yr wyf yn herio peb dyn a

beDyw : ai nid wyf bob amser wedi eich cyngbori yn iawnf
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Buasai yn well genyf i chwi fy nryllio yn fodfedd dJaniaa, na

cbilio oddiwrth fy nyledswydd, gan mai yr Arglwydd yw fy

nghynnorthwywr. Buasai yn well genyf fyw gydag ychydig a

ddynion a wasanaethant yr Arglwydd, na byw gyda deg mil o

ragrithwyr. Yna, efe a annogodd y gwyr a'r gwragedd i beidio

byth a chweryla, a gadael pob amrafaelion. Os gwua rhywun

gam a chwi, cytunwch ag ef trwy eiriau teg, ond na ewch byth *

gyfraitb. Bydded i bob pen-teulu gasglu ei deulu ynghyd nos a

boreu, a dysgwyl wrth yr Arglwydd, hyd nes y dysclaerio ei

ysbryd ef arnoch inegys cwmwl ; ac yr wyf yn dywedyd wrthych,

yn enw Arglwydd Dduw Israel, Bendithier chwi.

Gohiriwyd hyd ddydd Mercher, am 10 o'r gloch yn y boreu ; a

therfynwyd trwy weddi gan George A. Smith.

Dydd Mercher, Medi 10, degyn y boreu.—Galwydy Gyromanfa

i drefn, a dechreuwyd trwy ganu gan y cor.

Gweddiwyd gan y Llywydd Young, a cbanwyd.

E. D. Wooley a ddygodd dystiolaeth o waith yr Arglwydd, fod

Joseph yn Brophwyd Duw, a bod Brigham yn gystal dyn ag

oedd Joseph, a'i fod ef yn gystal dyn a neb a breswyliodd ar y
ddaear erioed, &c.

Llefarodd y Llywydd Young ynghylch y Fyddin Formonaidd,

a phaham yr aethant i'r daith. Dywedodd Cadfridog Doniphan

yn St Louis, " pe buasai ganddo ef un fll o'r Mormon boys, yr un
fath a'r Fyddin Formonaidd, y gallai wneyd mwy o ddaioni na
holl filwyr yr Unol Daleithiau ag oedd yno :'' yr wyf yn dweyd

pe buasai efe yn Formon, efe a gyhuddid o deyrn-fradwriaeth, er

fod y Llywodraeth yn dda, a'r Ffurf-lywodraeth cystal ag y
gellid ei chyfansoddi.

Yna efe a annogodd yr Esgob Llywyddol settlo a'r Brif

Lywyddiaeth, a'r holl Esgobion, a gofyn eu degwm, y degfed o'u

holl gyfoeth,o werth eu ffermydd a'u meddianau, a'r hyn oil sydd

ganddynt; ac yna edrvch fod yr Esgobion yn settlo a phob dyn>

a'i fod yn talu ei ddegwm, neu nyni a'i hesgymunvvn ef o'r

Eglwy«, Mi a werthaf bob cyfran o'm heiddo, os gellir cael dyn
a dal yr arian, ac a'u gosodaf oil yn uwylaw yr Esgob Hunter,

ac mi a ddecbreuaf o'r newydd, ac mewn pum mlynedd bendith-

iai Duw fi nes y byddwn yn gyfoethocach nag un dyn yn y wlad-

wriaeth hon.

Yna efe a alwodd ar y Brif Lywyddiaeth, y Deuddeg Apostftlj
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yr Archoffeiriaid, y Degau-a-thrigain, a phawb, er gwybod os

oeddynt yn foddlawn i wneuthur fel y dywedodd wrthynt, pan y
cyfododd pawb eu dwylaw yn uniongyrchol.

Wedi hyny efe a ddyrchafodd ei ddwylaw i fyny, ac a holl

alluoedd yr Offeiriadaeth sautaidd yn ei feddiant, bendithiodd y
Saint yn enw Arglwydd Dduw Israel : a'r holl bobl a waeddas-

ant, Am«n.

Ar gynnygiad a wnaed, gohiriwyd y Gymmanfa, hyd y 6fed o

Hydvef nesaf, am ddeg o'r gloch yn y boreu. Yna gweddiwyd

gan y Lly wydd H. C. Kimball.

Thomas Bdilock, Ysgrifenydd y Gymmanfa.

EPISTOL AT Y SAINT YN POTTAWATAMIE.

[O'r "Frontier Guardiau."]

Dinas y Llyn Halen Faivr, Medi 21, 1851.

Anwfl Frodvr,—Yr ydym yn anfon atoch ein hanwyl frodyr,

Ezra T. Benson a Jedediah M. Grant, i'r dyben neillduol o'ch

cynghori a'ch cynnorthwyo i ddyfod i'r lie hwn ; a dymunwn y
rhoddwch ystyriaeth i'w cyngborion yn mbob petb, a dyfod i'r lie

hwn gyda hwynt y tymmor nesaf; ac na fydded i chwifethu.

Deuwch oil, chwi swyddogion yn yr Eglwys, a chwitbau

swyddogion yn y Dalaeth, neu y swydd. Nid oes rhagor o aroser

i Saint betruso pa gwrs a ddilynant. Buora yn galw ar y Saint

yn Pottawatamie o hyd er pan adawsom hwynt, i ddyfod i ffwrdd

;

eithr y mae rhyw ysbryd gwrthwynebus wedi bod yn gysson, fel

pe byddai yn sibrwd, " Aroswch flwyddyn arall, a mynwch well

darpariaeth," hyd nes y mae llawer ag oedd a modd i ddyfod yn

rhwydd, wedi eu gadael beb ddim ganddynt i ddyfod, megys ag y
dywedwyd gan Brophwyd blaenorol. " Os na ymgasgla dyn pan

gaffo gyfleusdra, efe a gystuddir gan y Diafol, ei eiddo a ddifrod-

ir, ei deulu a syrthiant trwy afiechyd, a dystryw ac aflwydd a

fydd ar ei Iwybr ; felly y bu gyda rhai o honoch chwi, ac a fydd

yn fuan gyda rhagor o honocb, os na wrandewch ar yr alwad hon

a dyfod i ffwrdd.

Am ba beth y dysgwyliwch ? A oes rhyw esgus da genych

dros beidio dyfod ? Na ! y mae genych oil, gyda'ch gilydd,lawer

gwell siawns nag oedd genym ni pan gychwynasom fel Pioneers i
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chwilio y lie hwn ; y mae genych chwi well gweddeuau, a mwy o

honynt. Y mae genych gystal ymborth, a mwy o bono; y mae

genych gymmaint o nerth corfforol ag oedd genym ninnau i

ddyfod ; mae ein gwragedd a'n plant ni wedi cerdded yma, ac

wedi eu bendithio wrth gerdded yma, ac yn droed-noeth hefyd,

ond pan allent yn achlysurol gael croen gan yr Indiaid i wneyd

moccasin ; ac ai ni ellwch cbwithau wneyd yr un modd ? Gell-

wcb. Ac yr ydym yn dywedyd etto, Deuwch adref! Ac os

gellwch gael un wagen a iau o ychain i bum teulu, a phump o

wageni ac ychain i ganto eneidiau; neu heb wageni oil, a dim

ond gwartheg a Hoi wrth eich llaw-geirt, chwi a ellwch ddyfod

yma yn fwy cysurus nag y daeth y Pioneers yma, y rhai oeddynt

heb ddim i ddyfod iddo ; tra y bydd genych chwi bob peth; ac

hwn yw y He i'r holl Saint gael eu darparu i Seion, ie, o bob

cenedl ; am byny, yr ydym yn dywedyd etto, Cyfodwch, a deuwch

adref.

Dychwela yr Henuriad Hyde atoch, gyda'r brodyr Benson a

Grant, ac a ddilyaa ei alwedigaeth fel arferol ; ond na ymddi-

bynwch ormod] arno ef, canys y mae ganddo ef ei achosion

teuluaidd i'w trafod, a pharotoi i^ddwyn ei deulu, a dyfod gyda

chwi; ac yr ydym wedi danfon y brodyr Benson a Grant i'ch

bendithio chwi, a'ch cyngbori, ac i ryddhau y brawd Hyde. Am
hyny, yr ydym yn dymuno arnoch, i waghau Pottawatamie, a'r

Taleithiau, a bod gyda ni yr hydref nesaf, chwi holl Saint y
Goruchaf, a bydd yn dda arnoch, os cedwch yr holl orchymynion.

O chwi Saint, na roddwch eich etifeddiaeth i fod yn warad-

wydd, ac na werthwch eich diwygiadau yn Pottawatamie i

ddyeithriaid am ddim, Na ! yn hytrach gwerthweh eich diwyg-

iadau am eu gwerth, neu rhoddwch hwynt yn nwylaw y rhai y
cynghorir chwi, er lies y Saint tlodion sydd yn dyfod ar ol, fel

cyssegriad er lies y tlodion.

Dydd aberth ydyw, a'r rhai sydd yn barod i aberthu a gwneyd

eu dyledswydd, a dyfod adref, gallant gael eu hachub rhag llosgi.

Pa mor hir y bydd i'r Saint yn St. Louis, aros lie y maent ?

Cyfodwch a deuwch gyda Saint Pottawatamie, a chwi a fendithir.

Ydym, eich brodyr yn y cyfammod newydd,

Brigham Yodng,

hebeb c. kimball,

Willard Richards,.
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ANERCHIAD Y LLYWYDD F. D. RICHARDS.

O'r " Millenuial Star," Ion. 15, 1852.

Bydd i'r Chwechfed Epistol CyfFredinol, a gynnwysir yn y rhif-

yn hwn o'r " Star," fod o bwys mawr gan yr holl Saint, nid yn

unig o herwydd y cynnwysa hanesion am lwyddiant mawr holl

sefydliadau y Saint yn nyffrynoedd y mynyddau, a manau ereill,

eithr o herwydd y dangosa fwriadau yr Eglwys yn yr amser dy-

fodol, gyda golwg ar ei llwyddiant yn Seion, yn gystal ag yn

mhlith y Saint gwasgaredig, yn neillduol y rhai hyny yn yr Yn-

ysoedd Prydeinig. Nid y\v yr ysbryd dewr, eang, a bywiog a

ddaugosir yn mhob brawddeg o hono, yn ddim avail ond ysbryd-

oliaeth yr Ysbryd Glan, yn gwisgo cynghorinn ei weison a gallu,

er lies ei bobl, yragasgliad ei etholedigion, a sefydliad Seion.

Dedwydd fydd pob uu o'r Saint, ar yr ochr hon i'r M6r Werydd,

ag a gadwo gyda gwaith Daw, ac a rodio yn y goleuni fel y mae
yn parhau i ddysclaerio mewn nerth a gogoniaot cynnyddol o

Fynydd Seion. Ac yr ydym yn cymmeryd y cyflecsdra presen-

nol i gynghori rhai o'n brodyr i ysgubo ycbydig ar eu hamgyff-

rediadau,yn neillduol y rhai hyny y gorfodir ni i ysgrifenu stynt

unwaith, dwy waitb, a thairgwaith, cyn y gallwn gael y cvdweith-

rediad neu y wybodaeth a alwn am dani yn gyhoeddus yn y
" Star;" er enghraifft, yn mis Mehefin diweddaf, galwasom am
enwau a chyfeiriadau gwahanol Drysorwyr y Drysorfa Ymfndol

Barhaus yn y Cangenau, ac nid ydym etto wedi eu cael oil; dra-

chefn yr ydym ddwywaith y flwyddyn yn rhybyddio Llywydd-

ion y Cynnadleddau trwy y " Star,'' i ddanfon i mewn ei myneg-

iadau hanner-blynyddol ar amser penodedig, yr awr briodol ddi-

weddaf i'r papyr a'u cynnwysant fyned i'r wasg ; eithr yn He eu

derbyn yn brydlawn pan ddelo yr amser, yr ydym yn ddiffygiol o

amryw, ac y mae yn rhaid i ni ysgrifenu drachefn, yr byn sydd

yn rhwystro ein busnes ddau ddiwrnod arall; ac yna nid yn an-

fynych y cawn fynegiad a gynnwysa bethau nad oes eu heisieu, ac

ddim yn cynnwys y pethau anghenrheidiol, er fod pob peth gof-

ynol yn cael eu nodi yn y cyfanvyddiadau cyhoeddus. Cry-

bwyllir yr amgylchiadau hyn yn unig fel ychydig o'r engbreifftiau

a ddygwyddant yn rhy fynych. Dyledswydd pob swyddog yn yr

Eglwys trwy yr Ynysoedd Prydeinig, yw mynu gwybod, mor fuan

ag y gallo ddarlleu y " Star," pa gyfarwyddiadau sydd ynddi yu
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dal pertbynas a'i swydd ef, ac os bydd rliywbeth nad yw yn eitbaf

eglur dvlai ymofyn yn union a'i Lywydd, a dyfod i iawn ddeall-

twriaeth o hono, fel y gallo fod yn abl, fel gweinidog cyfiawnder,

i gyflawni ei ddyledswyddau yn ffyddlawn i'r Saint, ac nid aros

. hyd nes y bo galwad disymrunth am gyngbor, ac wele, ni fydd

ganddo sf un cynghor i'w roddi ; niae y cyfryw fel corsenau ysig

i'r bobl i rodio a hwynt, ac yn fynycb y mae y rhai a orphwysant

arnynt yn cael eu trywan u a thristwch. Nis gall y cyfryw byth

ddyfod yn golofnau yn Nheml yr Arglwydd. Bydded i'r rhai a

wnant eu dyledswyddau tuag at yr Eglwys fel yn ail betb, ac yn

fater o gyfieusdra, gael eu symud o'u lleoedd, pa un a fyddont

Lywyddion, Vsgrifeuwyr, neu Drysorwyr ; a pbenoder dynion a

wnelo hyny o'u calon, fel eu gwaith blaenaf i fawrhau eu swyddi

trwy gyflawniad ffyddlawn o'u dyledswyddau. Ar y cyfryw geill

pobl Dduw ymorphwys yn ddiogel am gymhortb, a chant hwynt

yn dwr o nerth mewn awv o gyfyngder, ac fel ffynnonau o ddyfr-

oedd bywiol yn y diffaethwch i ddisychedu y pererin llesg.

Pan fyddo cynghor cyffredinol yn cael ei roddi ynghylch rhyw-

beth trwy y " Star,'' dylai y Saint ymofyn a Llywydd eu cangen,

os bydd rhywbeth anarferol yn dygwydd yn dal perthynas a'r

pwnc; ac os bydd y mater yn rhy ddyryslyd iddo ef, apelied at

Lywydd y gynnadledd ; ac os na fydd yntau yn barod i roi ateb,

gall ofyn i'r Llywyddiaeth yn Liverpool. Yr ydym yn gwybod

yn bur dda trwy brofiad ein huuain am y diffyg hyder a fodola

yn meddwl dyn i roddi cynghor ynghylch materion pwysig, pan

y gwelo ac y teimlo fod ei gydgreaduriaid yn hongian wrth ei eir-

iau am fywyd ac iachawdwriaeth ; eithr, chwi frodyr y llywydd-

ion,mae hyn yn oltrefn eich galwedigaetb, a gallu eich ordeiniad,

fod i chwi ddwyn rhan o'r cyfrifoldeb mawr cyssylltiedig ag adeil-

adu yr Eglwys, ac ymgasgliad y cyfiawnion ; o ganlyniad, na

cbiliwch oddiwrth eich dyledswydd, eithr ceisiwchyn ddyfal am
gynghorion yr Ysbryd, a chewch allan y sauteiddir eich geiriau

gan Dduw, er lies mwyaf ei bobl, ar ba rai y gelwir chwi i ly w-

yddu ; eich ymddivied yn nghyfarwyddiadau yr Ysbryd a gyn-

nydda, hvd nes y byddo ysbryd y dadguddiad mor Jlawn ynoch,

fel na fydd dim a osodir arnoch yn rhy anhawdd i'w gyflawni.

Am hyny, safed pob dyn yn ei ran a'i le, a bydded ffyddlawn yn

yr oil a gyflwynir iddo, fel y dygo ailan ffrwythau canmoliaeth,

9& y byddo yn abl i barhau hyd y diwedd.
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Fel ag y gwelir wrth yr Epistol Cyffredinol, eithryn fwy neill-

duol wrth yr Epistol at y Saint yn Pottawatamie, cynghor neill-

duol y Brif Lywyddiaeth i'r Saint yn y parth hwnw, ac yn St.

Louis, yw i ymadael yn ddioed, a rayned i'r Dyffryn ; o ganlyn-

iad ni chyngborir neb o'r Saint yn Mhrydain i fyned i America,

os na fydd avian a ffydd ddigonol ganddynt i'w cymir.eryd yr holl

ilbrdd i'r Dyffryn yn yr un tymmor. Pob rhai ag sydd ganddynt

deuluoedd yu gyssylltiedig a hwynt ar y daitb hon, a ddylent

gael £20 yr un, pan yn gadael eu cartref leoedd, er sicrhau eu

cludiadben bwygilydd; eithr dynion ieuainc asengl, os bydd gan-

ddynt £10 i gychwyn, a allant fyned i Pottawatamie, a gweithio

eu ffordd drwyodd gyda chwmnioedd, o'r lie hwnw. Pob person-

au a theuluoedd a cbanddynt £20 yr un, ac yn bwriadu myned y

gauaf hwn, a ddylent fod yn barod i gychwyn yn y Hong a hwylia

yn nechreu Chwefror, fel y gallont gael amser yn y Bluffs i bar-

otoi ychen, wageni, yinborth, &c, erbyn y daith dros y gwastad-

diroedd.

Er fod ymfudiad wedi ei agor drachefn ar yr hen ffordd, nid yw

wedi ei agor ar yr hen ddutt. Na adawed neb Lloegr ond yn unig

y rhai a allant fyned yr hollffordd, naill ai trwy gynnortbwy eu

hunain, neu gynnortbwy y Drysorfa Ymfudol. Mae St. Louis

yn le afiachus iavvn yn yr haf, ac y mae llawer yno ag a allent

fod wedi myned yn mlaen, eithr a feddyliasant am aros a pharotoi

i fyned yn fwy cysurus, ac y rnaent naill ai wedi colli eu bywyd-

au, neu rai aelodau o'u teuluoedd ; neu, yr hyn sydd waeth fyth,

wedi colli yr Ysbryd, a gwadu y ffydd. Mae St. Louis hefyd yn

drigfan i lawer, ie, llawer iawn, o'r rhai sydd wedi myned yn

anghymmeradwy o ran y ffydd ar wahanol amserau, y rhai, gan

gael eu hunain yn anallucg i ymarfer eu drygioni yn mhlith y
Saint yn Nauvoo, Winter Quarters, Pottawatamie, a rhai hyd y
nod o Lloegr, ag a dorwyd allau am eu troseddau tra yn croesi y
inor,—ydyntyn natunol ddigon wedi cyd-ymgyfarfod yn y ddin-

as hono, hyd Des y mae wedi myned fel ystwc golchion, i dderbyn

y gyfran wrthodedig o'r teulu dynol, am ba rai y dvwedodd yr

lachawdwr, gan fod wedi colli eu bias, nid oeddynt dda i ddim,

ond eu bwrw albin a'u sathru dan draed dynion. O herwydd y
rliesymau hyn, ni ddylai y Saint o hyn allan wneyd y lie hwnw
yn ymgynnullfan.

Mae y Cynnadteudau Prydeinig wedi cyfranu tua un mil o
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bunnau tuag at y Drysorfa Ymfudol Barhaus, oddentu an rhan

o dair o'r hyn ag y mae y Saint yn y Gorllewin wedi roddi;

eithr y mae digou, pa fodd bynag, i wneyd dechreuad ag a una

yr holl Saint yn Uawen, ac a dafla allan belydr newydd o oleuni

a gobaith i'r holl dlodion yn mhliih pobl Dduw. Yn awr yw y

dydd i ddewis; yr ydym wedi nodi wftti Lywydd pob Cynnad-

ledd y nifer ag y mae ef i ddewis o'i Gynnadledd, yn ol y swm

a gyfranwyd gan yr amrywiol gynnadleddau ; a bydd iddynt

hwy, yn unol a'n cyfarwyddiadau ni ac ysbryd yr Epistol Cyff-

redinol, ddewis y rhai sydd ddoethaf i'w danfon, oblegid yr am-

ryw resymau a roddwyd. Na tbeimled neb yn anghysurus os na

ddewisir hwynt yn gyntaf, o herwydd mai ychydig iawn a all

fyned y gauaf bwn, gan fod y Drysorfa mor fach. Mor fuan

ag y gwuelo y Llywyddion eu dewisiadau, bydd iddynt yn un-

ioDgyrchol ddanfon eu benwau, eu hoedran, eu galwedigaethau,

eu rhagdaloedd (£1 yr un), a'u henwau wedi eu hysgrifenu

yn eglur, i'n swyddfa, a chaiff y pleidiau eu rbybyddio o'r amser

y dylent fod yn Liverpool, yngbyd a phob cyfarwyddiadau

angbenrheidiol i'r fordaith. Bydded iddo gael ei ddeall yn eglur

gan bawb, na ddewisir neb i ymfudo trwy y Drysorfa, oddieithr

y cyfryw a roddant rwyrn-ysgrifaii i orucbwyliwr y Cwmpeini yn

Liverpool, y bydd iddynt barhau dan ofal y goruchwyliwr a ben-

odiri gymmeryd gofal o'r cwmpeini ymfudol, byd nesy cyrhaedd-

ant y Dyffryn (oddieithr fod afiechyd neu farwolaeth), ac ar ol

iddynt gyrbaedd y Dyffryn, fod i'w hamser a'u llafur fod dan

reolaetb y Cwmpeini Ymfudol Parbans, byd nes y byddant wedi

ad-dalu y Cwmpeini y swm a wariwyd er eu cludo o Loegr i

DdyfTryn y Llyn Halen Fawr.

F. D. Ejchards.

DYFODIAD BRODYR O'R DYFFRYN.

Mae yn byfryd geuym i hysbysu am ddyfodiad yr Henuriaid

Samuel W. Richards, Willard Snow, Abram O. Sinoot, a Vincent

Shurtliff, i'n plith
; y maent wedi eu penodi ar genadiaethau i'r

Ynysoedd Prydeinig, megys y crybwyllir yn yr Epistol Cyffred-

dinol, a chyrbaeddasant yma ar foreu y 29ain o'r mis diweddaf,

mewu iechyd da, oddieithr rhyw ychydig o effaith y mor, ac

rnewn ysbrydoedd yn llawn o dan yr Arglwydd. Bydd i'r brodyr
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liyn dreulio tymmor byr gyda'r amrywiol Henuriaid American-

aidd, a Llywyddion y Cynnadleddau, a thrwyddynt hwy gyr-

haedd gwybodaeth o reoleiddiad yr Eglwys yn yr ynysoedd byn,

a'r amryw betbau dyddorawl a pbwysig ag sydd yn awr gerbron y

Saint ; tra ar yr an pryd, trwy eu dylanwad bywiog a'u hymad-

roddion blasus, bydd iddynt roddi rhinwedd a bywiogrwydd i

waith yr Arglwydd yn mhob rban o'r deyrnas. Bydd l'r brodyr

hyn ddysgu i'r Saint yn y wlad hon ysbryd a bwriad yr Eglwys

yn y Dyffryn o berthynas i ymfudiad, a degymiad er adeiladu y

Deml. Felly y bendithiant ac a bendithir hwytbau gan gym-

deithas a gweinyddiadau eu gilydd. Caiff ein brodyr American-

aidd glywed am bynt eu teuluoedd, a gwaith Duw yn Seion, tra y
caiff yr boll Saint eu sirioli trwy eu presennoldeba'u haddysgiad-

au yn y wlad hon. Bydd iddynt yn fuan dderbyn eu hapwynt-

iadau i'r maesydd neillduol y cant lafurio ynddynt am yr amscr

dyfodol.

Mewn perthynas i'r brodyr Americanaidd sydd yn awr yn

mhlith y cenedloedd Ewropaidd, dywed y Brif Lywyddiaetb,

" Pell fyddo oddiwrthym ni i osod beichiau trymion ar ysgwydd-

au yr Henuriaid, neu eu caethiwo yn hir ar y tro oddiwrth eu

teuluoedd mewn gwledydd tramor, tra mae beddwch yn ffynu,

a'r ffordd yn rhydd ; eitbr y mae'r pellder a'n gwabana yn fawr,

ac y mae llawer o amser yn ofynol i deitbio y pellder; a chan fod

doethineb yn dda i gyfarwyddo, yr ydym yn gadael dycbweliad

yr Henuriaid Americanaidd sydd yn awr yn Ewrop i gyfarwydd-

yd yr Ysbryd mewn cynghor a'u gwabanol Lywyddion, yr hyn

byddwch gystal a'u hysbysu y cyfleusdra cyntaf."

Wrth yr Henuriaid Americanaidd yn yr Ynysoedd Prydeinig,

yr ydym yn cymmeryd y cyfleusdra presennol i grybwyll, ein bod

ni,gyda hwytbau, wedi penderfynu i lafurio am flwyddyn arall

yn y wlad hon ; eitbr gan fod y wahanran ddiweddaf yn yr

Epistol yn bwriadu djrchweliad y Deuddeg yn ystod 1852, y mae
yn dra dymunol i gynnifer o'r Henuriaid a allant, i aros, fel y
cadwer sefydlogrwydd a gallu yn holl waith yr Arglwydd yn yr

Ynysoedd hyn, ac yr ydym yn meddu y sicrwydd mwyaf y bydd

i'r dyddordeb a deimla ein brodyr yn llwyddiant achos Sejon, eu

harwain i wneuthur felly gyda phob sirioldeb.

F. D. Richards.
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AT Y LLYWYDDION CYMREIG.

Anwyl Frodvk,—Wedi bod yn dweyd lawer gwaith wrthycb

yngbylcb eicb dyledswyddau, mewn perthynas i ddyledion y

llyfmu, a phethau ereill, yr wyf yu awr yn cyraiaeryd hamddeu i

ysgrifenu atoch o'r newydd. Yr wyf mewn modd neillduol yn

galw eich sylw at Epistol y Llywydd F. D. Richards yn y Rhif.

26 o'r Udgorn am y flwyddyn ddiweddaf, mewn perthynas i

ddyledion am lyfrau, &c. : y inae yr hyn a lefarir yno yn pertbyn

i ninnau yn Ngbymru, ac yn dal cyssylltiad a'r llyfrau Cymreig,

fel y rhai Seisnig. Mae yn ofynol i bob Cynnadledd a Chang-

en i vneyd eu goreu i glirio y dyled sydd arnynt bob amser, yn

neillduol yr amser hwn, pan y mae cymmaint o alwad am arian

i argraffu Llyfr Mormon, nid yn unig i'r rhai sydd wedi rhoddi eu

lienwau vn awr, eithr i't cannoedd a'u rhoddant etto mewn

blynyddau i ddod. Mae Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwg

wedi dyfod i benderfyniad unfrydol i glirio y cyfan ; ac y mae y

rhan fwy&f o'r cangenau eisoes wedi clirio y cyfan o'r ben ddyl-

ed a'r newydd, ie, ac y mae y cangenau sydd yn derbyn mwy na

neb ereill yn Ngbymru, wedi rhoddi esiampl dda, trwy glirio y

eu dyled o flaen y lleill. Mae Sir Fynwy befyd yn meddwl

gwneyd yr un fatb. Mae rhai yn ymprydio gymmaint ag unwaith

bob mis i'r dyben hyn, ac ereill yn trefnu mesurau ereill ; a

bydded i chwithau, frodyr llywyddol, drefnu yn mhob man y cyn-

lluniau a weloch yn oreu er talu eich dyledion am lyfrau Cymraeg

a Seisnig, fel na fyddo UyfFetheiriau felly yn rhwystr i waith Duw
Iwyddo yn eich plith. Os ufyddhewch i'r cynghor hwn, cewch

\celed bendithion mawr ar eich llafur. Gofalwch hefyd fod yr

holl Epistolau o'r Dyffryn, ac oddiwrth y Llywyddiaeth Brydeinig,

vnghyd ag oddiwrth Lywyddiaeth Cymru, yn cael eu darllen yn

ngbyfarfodydd y Saint, fel ag y byddo yr holl Saint yn gwybod

eu eymnvysiad, ac fel y derbyniont fywyd adnewyddol trwyddynt.

Nis gall un cyfarfod gael ei dreulio yn well, na thrwy ddarllen

epistolau oddiwrth y Brif Lywyddiaeth, ac ereill, amcan pa rai

yw byfforddi y boblynghylch y pethau byny a berthynant i'w

biachawdwriaeth,

Yr eiddoch yn yr Arglwydd,

W. S. Phillips.
14, Castle St., Mcitbjr-Tydfil, Ion. 22, 1852.
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YMDDYDDAN RHWNG Y MAB A'l FAM.

Mab. Fir mam, fy mam anwyl, rwy'n Uawen wrth fyw,

Darostwng a wneuthym i drefn fy Nuw

;

Mi ge's fy rnedyddio yn enw y Mab,

Ufydd-dod a roddais i'w wir ordinbad.

Mam. Fy macligen bach anwyl, na fydd yn un ffo],

Ymwrthod a'r Seiutiau, a tbro yn dy ol

;

Fe'tb hudwyd, fe'th dwyllwyd, fe'tb drocbwyd raewn dwr,

Yr hyn nad oedd eisieu, 'rwyf fi'n eitbaf siwr.

Mab. Fy mam, na rwgnachweh, ond dewob heb nacad,

Gwnewcb roddi ufydd-dod i fedydd ein Tad;

Ei gynghor a bery tra fyddo y byd

—

Paham y dirmygwch ei fedydd ef cy'd ?

Mam. Fy macbgen, ymwrtbod a ffyliaid ein byd

—

Mi'th godais yn anwyl, mi'tb fagais yn glyd
;

Ymwrtbod a'r Seintiau, nac aros yn hwy,

Gwna ddod gyda'tb riaint i eglwys dy blwy'.

Mab. Pa fodd y tywyllvvyd eicb meddwl mor llwyr ?

Agorwch eicb llygaid, rbag myn'd yn rhy hwyr;

A chwiliweb yn gywir ysgrytbyr ein Duw,

Ac yna cewcb weled y fan i ni fyw.

Mam. Fy machgen bach anwyl, ymwrtbod yn wir

A'r celwydd rhagrithiol sydd 'nawr dros ein tir ;

Ymuna yn gywir a sectau ein gwlad,

Y rhai sydd yn credu yn Nuw beb nacad.

. Mab. Crediniaeth, medd Iago, o honi ei hun,

Nid oes ynddi allu i achub un dyn,

Heb fod ei gweilhredoedd i'w chadw yn fyw,

Ac un o'r rhai cyntaf yw bedydd Mab Duw.

Mam. Ffanrel 'nawr, fy machgen, gobeitbio 'rwyf fi

Pan gwrddwn tro nesaf, mai nes fyddwn ni.

Mab. Dymuuo 'rwyf finnau cewch fendith i fyw,

Fel etto y cwrddvyn yn ddau Saint i Dduw,

Hificaen. Morgan Evans,
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AMRYWIAETHAU, &c.

Apwyntiadat.—Penodir John Parry, Sir Ddinbych, i deithio

trwy Gynnadleddau y Gogledd, yn lie y brawd Eliezer Edwards,
(yr bwn a ryddhawyd er ymfudo), yn gystal ag i barbau llyw-

yddu Cyncadledd Sir Ddinbych.— Hefyd, penodir Robert Evans,
o Liverpool, i lywyddu Cynnadledd Orllewinol Morganwg, yn He
y brawd Henry Evans, yr hwn a ryddhawyd er ymfudo i Seion.

Cymmanfaoedd y Gogledd.— Cynnelir Cymmanfa Sir Fllint,

ar y lofed o Chwefror; Sir Ddinbych, ar y 22ain; Dyffryn Con-
wy, ar y 29ain ; Sir Fon, ar y 7fed o Fawrth 5 a Sir Feirionydd,
ar y 14eg.

Llyfr Mormon.—Os oes rhywrai o'n brodyr wedi gweled
gwallau yn em cyfieithad Lyfr Mormon, dyinunwn arnynt ein
hysbysu, fel y galloin eu diwygio ar y diwedd.—Daw y rhif. 21
allan gyda'r Udgorn nesaf, yr bwn a werthir am geiniog yr un,
ynghyd a pbob un ar ei ol.

Yr hwn a dderbynia garedigrwydd, ni ddylai fyth ei anghofio
;

a'r hwn a wna garedigrwydd, ni ddylai fyth ei gofio.

Teilyngdod mawr a chlod uchel ydynt fel gwynt cryf a hwyl
ledan, y rhai yn fynych a soddant y llestr.

Taliadau o Ion. 8 hyd Ion. 22.— Sir Fynwy, £18; Sir
Frycheiniog, £1 ; Sir Aberteifi, 9s ; Sir Fon, £1 : Sir Ddinbych,
£3; Dyffryn Conway, I5s ; Dinas, lis; Llanilltyd, £1 9s 6c;
Pontytypridd, £7 J6s 9c; Llanfabon, 16s 3fc; Cwmbach, £3
14s; Pendeulwyn, £1 15s 7§c; Twynyrodyn, £1 13s 3c; Llan-
daf, lis 8c; Caerdyf, £2 4s 6c; Dowlais,£2; Hirwaen, £4 lis
l|c; Rymni, £3; Cwmnedd, lis 10§c; Georgetown, £6 19s 7c;
Merthyr, £4 19s 3c; Poutfaen, 7s ; Cefn, £l 17s 2c ; Eglwys-
newydd, los 7c ; Gwernllwyn, £3 12s 3.i c ; Ffynnon-Tydfil, £5
10s 0§c; Aberaman, 15s.—Cyfanswm, £79 15s 6c.

^^ Bydd i ni foddloni ein gohebwyr mor gynted ag ygallom,
yn ol eu teilyngdod. Mae pethau ereill yn awr yn llanw ein
cyhoeddiad.

BUT Dymunwn annog y dospartbwyr a'r llywyddion am beri
i bob ymchwiliad gael ei wneyd ynghylch cyfrifon y llyfrau, fel
os bydd camsyniadau, y gellir eu" diwygio. Wedi gorphen Llyfr
Mormon, bydd i ninnau ail-edrych dros ein llyfrau, a mynu
gweledna fyddo dim gwallau yn ein cyfrifon.

^^ Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am
lyfrau, i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

J. DAVIS, ABGRAFFYDD, M ERTHY RT YDFIL.
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Y MORMONIAID YN UTAH.

[O'r " New York Daily Tribune," loo. 13, 1852.]

Yr ydym. wedi cyboeddi yr hanesion a roddir gaa y Barnwyr

Brocchus a Brandeburg a'r Ysgrifenydd Harris, yn cyhuddo

y Mormoniaid o fradwriaeth yn gystal ag anfoesoldeb, a dwya
rhesymau gerbron paham nad allai y swyddogion byny aros yn y
Diriogaetb. Mae yr hanesion hyn wedi eu gwadu yn bendant

gan Mr. Bernhisel, Cynnrychiolydd Utah, ar lawr y Congress,

yr hwn sydd yn herio ac yn hawlio yr ymchwiliad manylaf o'r

holl fater, mor bell ag y perthyna i Lywodraeth yr Unol Daleith-

iau. Yr ydym yn cael hefyd yn y Republic erthygl o ochr y
Mormoniaid, yr hon a ddeillia o le cyfrifol, a'r hon a gnp'iwn fel

y canlyn:

—

"Y newydd o basiad yr ysgrif yn sefydlu y llywodraeth a'r

penodiadau o swyddogion, yn Uywodyddol abarnol,agyrhaeddodd
Ddinas y Llyn Halen oddeutu Nadolig diweddaf, ac a roesawyd.
trwy danio cyflegrau, a phob math a ddangosiad arall o lawenydd
brwdfrydig. Cymmerodd y Llywodraethwr lw ei swydd yn fuan
ar ol hyny, eithr ni reoleiddiwyd y Diriogaeth yn gyflawn cyn
mis Awst. Cafodd y 4ydd o Orphenaf ei gadw yn y ddinas
gyda rhwysg mawr. Y swyddogion nad oeddynt yn byw yn y
Diriogaeth, a gyrhaeddasant gykh-le eu dyledswyddau bythefnos
ar ol hyny, oddieithr y Barnwr P. E. Brocchus.

" Cafodd y Swyddogion eu derbyn oil yn barchus a llettygar.

Yr oeddynt yn cael eu boddloni gyda sefyll/a sefydliad y Llyn
Halen, a'r cysuron ag oedd diwydrwydd ei diigolion wedi gasglu
o amgylch iddynt yn eu cavtref mynyddig ; er hyny, cawsant
allan fod y prisiau Californiaidd ag oedd yno, a'r draul o fyw o
daoynt, yn anghymmesur a maint y gyllog a roddid iddynt gart

3
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yr Unol Daleithiau. Bydd i ddeiseb gael ei danfon i'r Congress

yn ystod y gauaf, yn erfyn am ragor o gynog. Hyd y cyiitaf o
Fedi diweddaf, y cydgordiad a'r heddwch a ffynai rhwag gwa-
hanol swyddogion y Llywodraeth a'r bob], a barhaodd beb el

aflonyddu.
" Yr unig banesion a welais i'r gwrthwvneb, a ymddangosent

fod wedi si sylfaenu oddiar lythyr a gyboeddwyd yn y papyrau,

ac addyddiwyd Oina3 y Llyn Halen, Medi 20, 1851. Dywed y
llythyrhwnw, nid yn unig yr ymddygid tuag at y swyddogion a
ddanfonwyd yma gydag oerfelgarwcb ac anmbarch, eithr fod

Llywodraeth yr Unol Daleithiau, ar bob acblysuron cyhoeddus,

pa un ai gwieddol neu grefyddol, yn cael ei chyhoeddr yn y modd
mwyaf anmharehus, ac yn fynych gyda gogan-eiriau o gryn>

ehwerwedd,' ac a rhagddo i grybwyll dwy engbraifft i gadarnhau

y dywediad hwn. Yn awr, yr wyf fi yn gwadu fod yr ysgrifen-

ydd y cyfeirir ato,yn breseunol yn yr wyl ar y 4ydd o Orphenaf.

Ni chyrhaeddodd y Barnwr Brocchus y Diriogaeth hyd y 17eg o
Awst, eithr yr oeddwn i yn bresennol yn yr wyl. Cefais y fraint

o wrandaw ar sylwadau y Llywodraethwr Young yn astud, ac am-
byny mi a wn na wnaeth efe sylwadau niweidiol i wasanaeth
cyhoeddus neu gymineriad personol y diweddar Lywydd Taylor,

neu yn wir unrhyw grybwylliad pa bynag yn ei gyich a allaf fi

gofio. Mae dywediadau yr ysgrifenydd, o ganlyniad, mor bell a

nyny yn anwirioneddol.
" Dywediad aiall yw, ddarfod i'r ysgrifenydd, wedi ei awdurdodi

gan Gymdeithas Cofadail Washington i fynu iddynt ddarn o fynor,

hybysu y Llywodraethwr Young am yr hyn a osodwyd arno, a
dangos ei ddymuniad i anerch y bobl ar y pvvnc paa yn ymgyn-
uulledig yn eu rbifedi mwyaf; i'r Llywodraethwr, er cydsynio
&'i ddymuniad, ar y dydd Llun caulynol, ei ' cfnflwyno i sylw yn
barchits ac anrhydeddus, i'r dyben byny, i gyfarfod o dair mil o

bobl ; iddo lefaru am ddwy awr, yn mha amser y cafodd ei ffafrio*

gan sylw astud ei wrandawyr ; eithr iddo bryd hyn yn ol ei eiriau

ei hun, yn ddamweiniol hyd hyny (fel y tybiai y Mormoniaid)
ymosod ar y Llywodraethwr a'r bobl; a tberfynodd gyda'r sarhad
haerllug, ' os na roddent ddarn o fynor mewn cytiawn gyfeillach

a phobl yr Unol Daleithiau fel brodyr a chyd-ddinasyddion, fod

yn well iddynt beidio ei roddi oil, eithr ei adael heb ei gloddio yn
mynwes ei fynydd gynhenid.' Gellir dychymmygu effaith yr
ymddygiad hwn, ac nid oes anghenrheidrwydd i sylwi arno.

" Dywed y llythyr-ysgrifenydd a grybwyllwyd, ddarfod, ar wyl

y 24ain o Orphenaf, i areithiwr y diwrnod lefaru yn chwerw am
y llwybr a gymmerodd yr Unol Daleithiau tuag at Eglwys Saint

y Dyddiau Diweddaf, wrth gymmeryd byddin o wyr oddiwrthynt
at y rhyfel a Mexico, tra ar lenydd y Missouri, yn ea ffoedigaeth

oddiwrth y terfysglu yn Nauvoo ; fod y Llywodraeth wedi dyfeis-

io y llwybr mwyaf diffaeth, creulawn, ac anwraidd, er effeithio eu
dinystr, eu dyrachweliad, a'u llwyr ddiwreiddiad

;
yn mha amser,

taefyd, y Llywodraethwr YouDg a siaradodd am y Llywydd
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Tavlor yn y modd mwyaf annbeilwng.' Yr wyf etto yn ail*

adrodd nad oedd ysgrifenydd y dyfyniad hwn yn bresennol yn yr

wyl y cyfeiria ati. Yr oedd deg neu ddeuddeg o areithwyr ar yt

achlysu'r hwnw, a chafodd yr holl ddiwrnod ei dreulio gan eu

hareithiau; eithr ni chlywais i y fath iaith ag wyf fi wedi

ddyfynu, nac unrhyw un arall a ellid ei gwyrdroi er dangos yr

anmharch lleiaf tu'ag at Lywodraeth yr Unol Daleithiau. Darfu

i holl swyddogion y Llywodraeth, ag oedd y pryd hyny yny

Diriogaeth, giniawa gyda y Llywodraethwr ar y diwrnod hwnw,

Kid wyf fi yn gwybod i un dygwyddiad gymmeryd lie 1 ddinys-

trio llawenydd a chyrndeithas dda y dydd.

"Drachefn, ni ckymmerodd y Llywodraeth oddiwrthym m
fyddin o wyr; eithr un o'i swyddogion mwyaf dewr a wnaeth alwad

am wirfoddiaid, a Mr. Young a ddywedodd inewn atebiad,' Chwi

a gewch eich byddin ar unwaith, pe byddai iddi fod yn ddosparth

o'n henuriaid.' Atebodd mwy na phum cant o wyr galluog yn

union i*r alwad, gan adael eu gwragedd a'u plant ar y gwastad-

edd, a phum cant o wageni heb yrwyr, ac a roddasant wasanaeth

effeithiol yn y rhyfel a'r Werin-lywodraeth Mexicanaidd.''

Yr ydym yn ychwanegu dyfyniad o lythyr a yrwyd gan yr

Anrhyd. John Wilson, Goruchwyliwr Indiaidd yn California, at

yr Anrhyd. Truman Smith, o Senedd yr Unol Daleithiau.

Darfu i'rCadfridog Wilson fyned trwy Utah ar ei ffordd i'r Mor

Tawel. Mae efe yn mhob ffordd yn ddyn o ymddiried, ac yn

dywedyd am y Mormoniaid :

—

" Nid wyf erioed wedi bod yn mhlith pobl mwy gweddaidd,

difrifol, diwyd, a moesgar, na'r rhai hyn, ac y mae yn anhygoel

pa gymmaint y maent wedi wneuthur yma yn yr anialwch mewn

amser mor fvr. Yn y ddinas hon, ag a gynnwys yn awr, fel y

eredwyf, o beJair i bum mil o drigolion, nid wyf wedi cyfarfod,

mewn neb dinasydd gymmaint ag un segurwr, neu berson a

edrycha fel torthwr. Mae eu hargc-elion am gnydau yn dda, ac y

mae ysbryd a by wiogrwydd yn yr oil a welwch, nas gellir cael ei

syffelyb mewn" unrhyw ddinas o unrhyw faintioli ag a fuais

ynddi,acmi a ychwanegaf, ddim hyd y nod yn « Hen Connec-

ticut.
'"

Dylai yr nchod fod yn ddigon i gadw y farn gyhoeddus mewn

ammheuaeth ar yr holl gwestiwn, ac i rwystro unrhyw weithred

fyrbwyll gan y Congress neu yr Executive. Mae yn eglur mai yr

unig ffordd deg, yw ymchwiliad cyhoeddus, megys yr erfynir gan

Mr. Bernhisel, ar ran ei etholwyr. O leiaf, nid oes cysgod o

reswm dros y policy i ha un, fel yr hyshysir ni, yr ymdrecha y

diweddar swyddogion harnol hyn i arwain y Llywodraeth*-

Paham y dylai y Barnwr Brocchus, neu y Barawr Brandeburg>
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neu yr Ysgrifenydd Harris, na neb aroll, gael ei ddanfon yn

groes i'r gwastad-diroedd gyda gallu milwraidd iV gefnogi, feJ

Proconsul Rhufeinaidd, i esgyinuno Brigham Young o"i swydd,

ac urddo ei hun yn ei le. Nis gallwn ni gael Uinell yn mani-

festo birfaith y boneddigion hyny ag sydd yn dangos cymhwys-

deran, moesol, rneddyliol, neu filwraidd, ag a addasai yr un neu

yr oil o honynt i'r fatb ryfel-gyrch, heb ddywedyd dim am y tasg

caletach o heddychu y Diriogaetb ar ol iddynt hwy ei gorchfygu

;

yn wir, wrtb farnu oddiwrth eu dywediadau bwy eu bunain yn unig,

dylem ddywedyd, eu bod, un ac oil, yn bynod anaddas byd y nod

i'r dyledswyddau ag y maent yn awr wedi gweled yn dda i ffoi

rhagddynt, ac y buasai y gwasanaeth cyhoeddus yn gyffredinol

yn cael ei lesbau trwy eu bod yn parbau mewn cyflwr o ymneill-

duedd.

OnJa thybied nad yw Mormoniaid Utab yn wladgarol tuagat y

Lywodraeth Gyfundodol, ac ddim am iddi gymmeryd un traflferth

yngbylch eu hachosion bwy—yr hyn y mae eu Cynnrychiolwr

yn hollol wadu, ac y mae'r ffaith o fod ganddynt Gynnrychiolwr

yn ymddangos fel pe yn cadarnbau y gwadiad,—yr ydym yn

ammau nad oes dim yn y cyfan i gyfiawnhau y gost a'r gwastraff

o ymgyrcb arfog i'w darostwng. Ni aflonyddir heddwch a

rbeolaetb dda y wlad trwy iddynt gael llywodraetbu eu bunain,

fel y dewisont; mae y nwyddau tramor a ddefnyddiant yn pasio

trwy bortbladdoedd y Werinlywodraeth, ac yn talu eu rhan tuag

at y cyllid, a rhaid iddynt barhan gwneutbur felly. Gadawer i'r

Mormoniaid, ynte, ffurfio cydwladoldeb hollol ar waban os dewis-

ant, a chybyd ag y dewisant. Yr byn oil a fuasai yn angben-

rbeidiol yn yr acbos hwnw fyddai Gorucbwyliwr yn Ninas y

Llyn Halen, i edrych ar ol llesiant teitbwyr, ac ni fuasai ar ddyn

o'r iawn fath anghen unrbyw allu milwraidd i'w gynnorthwyo yn y
swydd bono. Buasai yn llawer gwell i ddileu y weitbred at

reoleiddio y Diriogaeth, a phenodi Gorucbwyliwr felly, na. danfon

byddin allan i gospi Mr. Young am areithiau terfysglyd, a chyf-

lawni swydd heddgeidwaid dros y bobl yn gyffredinol.

Mae byn, meddwn, yn anfeidrol well nar ymyraetb filwraidd

y mae rhai pleidiau yn ei annog. Eithr nid ymddengys fod y Mor-

moniaid yn chwennych ymwabanu oddiwrthym, ac os nad ydynt,

dylent gael aros ac ymddwyn tuag atynt yn deg, yn unol a Ffurf-

lywodraeth a cbyfreithiau yr Undeb.
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Y " GAIR O DDOETHINEB.''

5JTD ydym ni hyd yma wedi hysbysu yr oil o'n barn ynghylch y

Gair o Ddoethineb, yn y r Udgorn, er fod byny wedi bod ar ein

meddwl laweroedd o weithiau. Mae yn dda gen

y

id yn awr am

gael y cyfleusdra, can\s er ein bod wedi dywedyd llawer wrtb eitt

hrodyr yn Merthyr, am dano etto teimlwn i lefaru with yr holl

Saint trwy Gymru. Yr oeddytn, er pan ddeallasom gyntaf ry w-

heth ynghylch y Gair o Ddoethineb, yn ei ystyried yn beth o

hwys i'r boll Saint ei gyromevyd dan eu sylw, ac ymddwyn tuag

ato yn gyfatebol iV barn: ond er pan wel«om yrbyn a ddywed-

odd y Llywydd Young am dano, yn hanes y Gymmanfa Gyffred-

-inol, ystyriwn ef yn beth mwy pwysig fyth, ac mai goreu i gyd pa

gyntafyr ymosodo yr holl Saint ar ei gadw. Gallwn ddweyd am

.danom ein hunain, ein bod wedi «i gadw, yn ol ein gwybodaeth,

-oddiar pan gawsom yr cglurhad oyniaf arno; ao yn bresennol

gallwn ddweyd ein bod wedi derbyn llesbad mawr trwyddo ; ie,

gallwn dystio ein bod wedi derbyn iechyd anarferol yn yr ymar-

ieriad o hono. Yr oeddym wedi credu yn y dechreu fod y Gair o

Ddoethineb o Dduw, ac am byny fod yn dda i bob dyn ei gadw,

fel pob gair arall o'i eiddo, pa itn byuag ai fel gorchymyn neu fel

cynghor. Yn win, nis gwelwn ni fod llawer o wahaniaeth

rhwng cynghor a gorchymyn: pe ufyddhaai pawb i gynghor, m
tfuasai eisieu eu gorchymyn. Cynghor i blentyn a dry yn fynych

yn orcbymyn i wr, o herwydd anufydd-dod. Cafodd yr Eglwye

y Gair o Ddoethineb yn ei mabandod, fel cynghor ; eithr yn awr,

pan yn fwy nag un-ar-hugain oed, nid rbyfedd os yw ar gael gor-

chymyn yn ei gylch. Ond os caift orcbymyn yn ei gylch, ni fydd

vn gaethach na goichyruynion ereill ; a dylai pob gorchymyn gael

yr unrhyw baron.

Y maeyu ddyledswydd ar bawb yn yr Eglwys hon i gadw y

Gair o Ddoethineb, ac y toae yn ddyledswydd ar bob swyddog,

o'r apostol i lawr at y diacon, rw ddysgu. Y mae cadw y Gair &

Ddoethineb yn anghenrheidiol er ein hiacbawdwiiaeth, os ydym

am gael iathawdwriaeth drwyadl; ac nis gwyddom ni pa fath

iachawdwriaeth a gaiff y rhai na fynant gadw cynghor Duw yn y

peth bwn. Buasem ni yn rhoddi esiampl i'w gadw yn gynt, pe

buaseni yn gwybod mai " hot drinks" oedd te, com, cocoa, &c.

;

cekbr .meddylieua ui o hyd mai g wirodydd poethion a feddjlid, ja
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He " diodydd twymnion." Yn awr, y mae yfed pob matn o wiyb-

yroedd twymn yn niweidiol iawn i'r cylla, ac yn ei anaddasu yn

fawr i dreulio y bwyd i'r corff; am hyny, dylid ymwrthod 4

bwynt yn llwyr, ac yfed dwfr glan neu laetb, &c, yn eu lie.

Nid oes achos dwyn rhesyinau yn bresennol i bobl sydd yn credu

mai Duw sydd wedi dadguddio y pethau y dylai ei bobl eu goch-

elyd. Digon yw dywedyd, Byddwch yn gysson a chwi eicb

honain, ac nac ofnwch ddangos hyny i neb. Mae Duw gyda y
bobl hyny sydd yn glynu wrth ei air, ac yn eu bendithio yn

ngohvgpawb.

Ycbydig iawn o'r Saint sydd na addefant y dylent gadw y Gair

o Ddoethineb, eithr peidia Hawer ei gadw o herwydd rhyw wag-

resymau a ddysgant gan eu gilydd. Dywed rhai y dylent gym-

meryd yr byn a osodir get eu bron, fel yr arferai yr apostol Paul

wneuthur, eithr esgus gwael iawn yw hyny ; nid yw yn debyg i

Paul gymmeryd dim ag oedd yn niweidiol i'w gyfansoddiad,

serch ei fod yn cymmeryd yr hyn a c-sodid ger ei fron. Nid oedd

y mwyrif o'r pethau a waherddir yn awr, mewn arferiad y pryd

bwnw, ac nid yw yn debyg ei fod yn eu defnyddio erioed, na'i

fod yn gwybod dim am danynt. Nid yw yn debyg y bwytaai

Paul wenwyn^yn wybodus, mwy nag y bwytaai geryg ; a cbystal

fuasai cymmeryd y pethau hyny, er treio dilyn Paul, a phe buas-

em yn yfed " diodydd twymnion nad ydynt i'r corff na'r bola.'*

Etto, dyweda ereill, nad oes modd teithio heb dori y Gair a

Ddoethineb. Ymddibyna hyny i gyd ar y teithiwr i os gall

Dirwestwr deithio, mae yn ddiddadl y gall Saint deithio, o leiaf fe

allwn ni ; ac ar ein taith ddiweddaf o wythnos yn mhlith y byd»

ni welsom un rhwystr i gadw y Gair o Ddoethineb. Etto, y mae
ambell i henuriad teithiol a ddywed ei fod ef yn cymmeryd yr

hyn a osodir gan ei fron yn mhlith y byd, er mwyn peidio gosod

rhwystr ar eu ffordd j ond, clyw, frawd,. tro i dud. 217 o'th " Ath.

a Chyf.," a darllen a ganlyn :—" Wele, yn wir, fel hyn y dywed
yr Arglwydd wrthych cbwi, mewn canlyniad i'r drygioni a'r

bwriadau eg ydynt ac a fyddant yn bodoli yn nghalonau dynion

bradwrus yn y dyddiau diweddaf, yr wyf yn eich rhybyddio chwi,,

a'ch rhag rybyddio, trwy roddi i chwi y gair hwn o ddoethineb

trwy ddadguddiad,"&c. Yn awr, hwyrach, pan fydd yr aenur^

iad teithiol wedi bod yn llefaru ynghylch yr arwyddion a ganlyn-.

ant, y bydd " dynion bradwrus'' yn ei gymmeryd i gael dysglai4
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de gwenwynig, er cael gweled os bydd fyw wedi yfed peth

marwol yn ei anwybodaeth ! Yn mysg y byd, yute, feddyliem

ni, y dylai y Saint fod yn fwyaf gofalus i gadw gair Luw; a

meddyliwn fod mwy perygl o beidio cadw y Gair o Ddoethineb

yn y wlad hon, nag byd y nod yn Ninas y Llyn Halen, gan mai

nid yno y mae ein gelynion, eithr yma. Os na fydd dyn yn cadw

gair Duw, a« yn dygwydd cael ei wenwyuo mewn gwirodydd.,

owrw, te, eoffi, &c, nis gall ddysgwyl cael ei arbed ; ac os bydd

rhywun yn cadw gair Duw, ni ddylai ymffrostio a dweyd ei fod

«/"yn ddiogol, o herwydd gall bwiw fyned yn gyut na'r Hall.

Byddwn ddoetb, ac na feiddiwn alluoedd y tywyllwch mewn un

dull, rbag i Dduw ganiatau iddynt ein gorchfygu, er bod yn

€siampl i ereill.

Ein bwiiad ni yw ymdrecbu cadw y Gair o Ddoethineb yn

mbob amgvlchiad, yn neillduol pan ar gost ein hunainj ac os

gwrthodir i ni gwpanaid o ddwfr oer gyda ein hyraborth yn

rhywle, gwnawn ei fwyta yn sych, a diolchwn Dduw; ac os cym-

merir tramgwydd am beth raor lleied, ni fyddwn ni waeth, ac ni

fydd y sawl a dratngwyd.do ronyn gwell o'i fedyddio, yn ol dim a

ddeallwn ni. Er hyny, bwriadwn fod yn ddoeth a diryfyg, a

gadael i bawb farnu drostynt eu hunain. Os bydd galwad,

byddwn yn barod i ddangos niwed diodydd twymnion trwy brof-

iad; a gwnawn siarad a'r byd, yn ol dull y byd, ac a'r Saint yn

01 dull y Saint; ac os gwyr rhywun yn well, caiff ein dysgu, os

myn. Nid doeth yw dolurio teimladau, eithr argyhoeddi pawb

mewn cariad, gan rboddi esiampl dda o'u blaen, gan ddweyd

wrthynt am yr addewidion mawrion a roddir i'r Saint yn y Gair o

Ddoethineb, tud. 218 o'r "Ath. a Chyf.:"—"A'r holl saint ag

ydynt yn cofio i gadw a gwneuthur yr ymadroddion hyn, ac yn

rhodio mewn ufydd-dod i'r gorchymynion, a dderbyniant iechyd

yn eu bogail, a mer i'w hesgyrn, ac a gant afael mewn doethineb

a thrysorau mawrion o wybodaetb, sef trysorau cuddiedig; a

chant redeg heb diffygio, a rhodio heb lewygu ; a myfi, yr Ar-

glwydd, wyf yn rhoddi iddynt addewid, y bydd i'r angel dinys-

triol fyned heibio iddynt, megys plant Israel, a pheidio eu lladd

hwynt. Amen."

Hyderwn weled y Cymry yn enwogi eu hunain yn nheyrnas

Dduw, trwy fod yn awyddus i gadw y Gair o Ddoethineb, ynghyd

&'r boll orchymyoion, fel y derbyniont y bendithion uchod.
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NODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMON.
[Parhad o Gyf. III.]

Yn awr troaf at y darganfyddiadau diweddar a wnaed yn yr

America, gan Stephens ac ereill, ac at draddodiadau yr Indiaid

eu bunaifl, fel tystiolaeth gadarnhaol o wiriouedd yr hyn bethau

a osodwyd eisoes gerbron, ac a gynnwysir yn Llyfr Mormon.

A ganlyn a gymmerwyd allan o waith ar darddiad yr Indiaid

Americanaidd, gan C. Colton, a gyhoeddwd ganddo yn Hundain,

ynyfl. 1833:—"Honant hwy fod llyfr unwaith yn meddiant en

henafiaid, ac heblaw yr honiad hwn y mae ganddynt draddodiad

fod yr Ysbryd Mawr yn arferyd gynt ragfynegi damweiniaa dyf-

odol i'w tadau, ac y byddai yn llywodraethu natur er eu mwyn -

7

fod angylion unwaith yn ymddyddan a bwy ; fod yr holl lwythau

Indiaidd yn ddisgynyddion o un dyn, yr hwn a feddai ddeuddeg »

feibion; fod y dyn hwnw yn ddyn nodedig iawn, ac yn dy-

wysog anrhydeddns, a chanddo lywodraethan mawrion ; ac y
bydd i'r Indiaid, ei ddisgynyddion, adfeddiannn etto yr unrhyw

lywodraeth a dylanwad; credant trwy eu traddodiadau, fod

ysbryd prophwydoliaeth a gwyrthiol gyfryngiad yn cael ei fwyn-

hau unwaith gan eu henafiaid, acyradferir hyny iddynt hwythaa

etto, ac yr addfeddiannant y llyfr, a'r oil a fu mor hir yn golledig.

Yma, gan hyny, y mae Ephraim wrth derfyn bryniau tragyw-

yddoldeb, lie y daeth ei had yn lliaws o genedloedd
;
yma yn

nghanol y ddaeav, y cauwyd ef allan oddiwrth y gweddill o'r fail

ddynol am oesau, ac efe a fu fel asyn gwyllt, wrtho ei hun ; ac

yma y dadguddiodd Duw iddo bethau mawrion ei gyfraith, "ond

cyfrifwyd hwy fel peth dyeithr."

Pa mor ardderchog ac eglur yw prophwydoliaethau y Beibl, a

pha mor fanwl eu cyflawniad, os credwn yn Llyfr Mormon; a

pha mor dywyll a dirgelaidd y rbaid i lawer o honynt aros dros

byth i'r rhai a'i gwrthodant. Os cymmerir dau dyst i gadarnhau

unrhyw beth, y maent genym yma i'w cael, y naill yn rhoddi

prophwydoliaethau, a'r Hall y cyflawniad o honyut.

Cyn dyfodiad Llyfr Mormon allan, edrychid yn gyfFredin gan

ddynion ar yr Indiaid Americanaidd, gyda'r eithriad o ychydig

iawn o ysgrifenwyr, eu bod yn genedl anwaraidd, yn gauedig

oddiwrth y byd gwareiddiedig, wedi parhau o oes i oes heb wyb-
odaeth am gelfyddydati ac egwyddorion, beb unrhyw foddioa i
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drosglwyddo i'w holynwyr eu hanes fel pobl, ond trwy eu traddod-

iadau; ond pan gyhoeddwyd Llyfr Mormon gyntaf, mynegai taw

gweddillion Israel, o had Joseph, yw yr Indiaid Araericanaidd ; a'u

bod unwaith yn bobl wareiddiedig; a bod celfyddydau a gwydd-

orion yn blodeuo yn eu mysg ; eu bod unwaith. yn meddu gwy-

bodaeth o'r gwir a'r bywiol Dduw ; eu bod wedi adeiladu dinas-

oedd mawrion a chryfion, a'u bod hyd y nod yn nodi y He y safai

rhai o'r dinasoedd hyn unwaith; yr arferent gerfio eu cof-lyfrau

ar lafnau o aur a phres, yr hyn a ddygai eu hanes i lawr i'w hol-

ynwyr, ac inai yr Aifftaeg ddiwygiedig y gelwid ganddynt hwy yr

iaith yr arferent ysgrifenu ynddi, a'u bod yn anadnabyddusi bawb

ereill; y doethion a chwarddent am ben hyn o wrthuni, fel ei gal-

went, gan ryfeddu bod neb yn ddigon ffol i gredu y fath beth.

Ond amser a dreiglai yn mlaen, ac o'r diwedd Mr. Stephens a

synai'r byd trwy gyhoeddi ei ddarganfyddiadau o adfeilion dinas-

oedd mawrion a chryfion, temlau mawreddog, a delwau, yn cael

eu toi gan arwyddluniau; rhai o honynt a gaed yn gywir yn y
fan a nodwyd gan Lyfr Mormon, flynvddoedd yn flaenorol(i'w

darganfyddiadau), fel lie y safai gynt ddinasoedd mawrion a ched-

yrn. Dyma sylwadau Mr. Stephens wrth syllu ar adfeilion

Copan, " Nyni a eisteddasom ar ymyl y mur, ac yn ofer yr ym-

drechais i geisio amgyffred y dirgelwch a'n hamgylchynai. Pwy
oedd y bobl a adeiladasant y ddinas ? Yn adfeilion yr Aifft, hyd

y nod yn yr hir golledig Petra,y dyeithr a wyr hanes y bobl,

olion pa rai a erys o'i hamgylch ef. America, medd haneswyr, a

boblogwyd gan anwariaid, ond anwariaid erioed ni chodasant yr

adeiladau hyn—ni cherfiodd anwariaid erioed mo'r ceryg hyn.

Nyni a ofynasom i'r Indiaid, pwy a'u gwnaeth hwynt, a'u hateb-

iad tywyll hwy oedd, Quein Sabe^ (pwy a wyr) ? Nid oedd yno

ddim cymdeithasiad yn gyssylltiedig a'r lie, neb o'r adgofion cyff-

rous hyny a gyssegra Rufain, Athen, a meistres favvr y byd ar

wastadedd yr Aifft. Ond saerniaeth, cerfiadaeth, a phaentwaith,

a'r holl gelfyddydau a addurnant fywyd, a flodeuasant yn yr or-

chuddiawl goedwig hon, areithwyr, rhyfelwyr, a Uywodwyr,

harddwch, uchelfryd, a gogoniant, a fu fyw ac a aethant heibio

;

ac ni wyddai neb fod y cyfrywbethau wedi bod, neu a allentddy-

wedyd am eu bodoliaeth fynedol. Llyfrau, cof-ysgrifau gwybod-

aeth, ydynt yn ddystaw ar y pwnc hwn
; y ddinas oedd anghyf-

annedd.'' Pa mor gymhwysedig y mae geiriau Isaiah, yn mhen.
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xxix, yn cyfeirio atynt, "A thi a ostyngir, o'r ddaear y llef-

eri, ac o'r llwch y bydd isel dy leferydd." Yr hanes am y bobl

hyn a orphwys yn ysgrifenedig ar yr adfeilion syrthiedig hyn
;

mae yn llefaru wrth ddynion o'r ddaear; ac a sisiala o'r llwch,

oud ni all neb ei ddeall hyd oni ddaw y llyfr seliedig allaD, i

egluro eu gwreiddyn, eu hanes, a'u cwymp.

Llyfr Mormon yw hanes y bobl hyny. Yn yr ail argraffiad

Ewropaidd, yr hwn a ddefnyddiaf ar yr achlysur hwn, tud. 515,

dywedirgenym am gynbreswylwyr America, yr arferent hwy gerf-

io eu cof-lyfrau ar lafnau, ac mai'r iaith a arferent wneuthur

hyny, a elwid ganddynt hwy yn Aifftaeg ddiwygiedig, ac nad oedd

yn adnabyddus i neb arall-

Gweler tystiolaeth rhai darganfyddiadau diweddar, yn gyfnerth-

iad i'r ddau beth hyny; yn gyntaf, er prawf y byddai cynbres-

wylwyr America yn cerfio eu cof-lyfrau ar lafnau; darllener

tystiolaethau am ddarganfyddiad a wnaed o lafnau ereill gan bobl

nad oedd neb o honynt yn perthyn i Eglwys Saint y Dyddiau
Diweddaf, ynghylch un flynedd ar bymtheg ar ol y rhai a ddar-

ganfyddwyd gan Joseph Smith.

"At Olygydd y Times and Seasons.—Yr ydym ni, dinasyddion
Kinderhook, enwau pa rai a gyssylliir isod, yn tystio ac yn sicr-

hau, i Mr. M.Wiley, ar y 23ain o Ebrill, 1843, tra yn cloddio
mewn moel-glawdd mawr yn y gymmydogaeth hon, gymmeryd
allan o'r moel-glawdd dywededig chwech o lafnau pres ar lun
cloch, a'r llafnau hyn a ordoid gan hen lythyrenau, yr oeddynt
wedi rhydi yn erwin, y rhwymau a'r modrwyau ar y llafnau dy-
wededig a aethant yn llwch ar ychydig o wasgiaad ysgafn arnynt.
Y llafnau a ddesgrifiwvd uchod a roddasom yn Haw Mr. Sharp,
i'r dyben o'u dwyn i Nauvoo.

Robert Wiley, G. W. F, Ward. Fayette Grub,
George Dickenson, J. R. Sharp, W. P. Harris.
W. Longneker, J. S. Curtis, W. Fugate."

Y Quincy Whig,a.r ol cofrestru y darganfyddiad hwn, a sylwa'
*' Y llafnau y cyfeiriwyd atynt uchod a ddangoswyd yn y ddinas

hon yr wythnos ddiweddaf, ac yr ydym yn deall eu bod yn awr
yn Nauvoo, o dan sykw y prophwyd Mormonaidd, ac os gall

Smith ddeongli yr arwyddluniau sydd ar y llafnau, efe a wna fwy
iuag at daflu goleuni ar hanesyddiaeth foreuol y cyfandir hwn
nag un dyn arall sydd yn awr yn fyw.''

A thrachefn, canfyddwn eu hen gof-golofnau wedi eu gordoi ag
arwyddluniau. Gan hyny, a ydyw yn afresymol i gredu am y bobl
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a allai gerfio eu hanesion ar gof-golofnau, na allent wneyd yr un-

rhyw ar lafnau o aur a phres
;
gueler y darganfyddiadan a wnaed,

dangosant hwy i ni eu bod yn gwybod defnyddioldeb yr amrywiol

feteloedd o ba rai y mae y wlad yn orlawn? Sicr yw mai yn y
grediniaeth wrtbwynebol y gorweddai yr afresymoldeb ; felly y
gwelwn fod y darganfyddiadau dilynol yn cadambau y rhan yma

o dystiolaeth Llyfr Mormon.

A thrachefn, dywedid mai yr Aifftaeg oedd yr iaith a arferent

hwy mewn cerfiadau, wedi ei chyfnewid ganddynt hwy, ac a elwid

yr Aifftaeg diwygiedig ; ac nad oedd neb arall yn ei medri. Yr

wyf yn cofio yn dda o gwmpas deng mlynedd yn ol, am y Parch.

C. J. Kennedy, yn Scotland, yn defnyddio hyn fel un o'i resymau

cryfaf er profi twyll Llyfr Mormon, oblegid y dywedid mai mewn
llythyrenau Aifftaidd ei cerfiwyd ; ond y darganfyddiadau diw-

eddaf a brofant fod y doetbyn hwn yn cyfeiliorni.

Yr wyf yn cymmoryd a ganlyn, allan o'r Edinburgh Evening

Couratit, am Dachwedd 16, 1848; mewn erthygl yno ar y dargan-

fyddiadau yn yr America, yr ysgrifenydd a ddywed :
—"Yma syl-

wn yn nnig, pwy bynag a edrycho ar y darluniadau galluog yn

llyfr Stephens ar ganolbarth America, a ddealla eu bod yn doedig

ag arwyddnodau Aifftaidd a llythyrenau Hamyrataidd cyffelyb i'r

rhai a ddarganfuwyd yn ddiweddar yn Neheubarth Arabia, ac a

wel ar unwaith fod eu dull a'u llinelliad yr un a'r rhai a feddai y

cenedloedd Asiaidd gynt.''

A tbrachefn, nyni a welwn dystiolaeth Llyfr Mormon mai gwir

yw, canys gorfodir dynion i addef mai Aifftaidd yw yr arwyddlun-

iau hyn, etto fyth ni all neb eu darllen.

Na, eu hiaiih sydd golledig, eu dinasoedd ydynt anghyfannedd,

—eu prophwydi— eu llywodraethwyr—eu gwyliedj'ddion— aaeth-

ant ymaith, a'r weledigaeth, banes y cwbl sydd lyfr seliedig, geir-

iau yr hwn a gyflwynwyd i'r dysgedig, ond ni allai ei ddarllen ;

ac efe a ddywedodd, mae yn seiliedig, a'r llyfr a roddwyd at yr

annysgedig, gan ddywedyd darllen hwn ; ond efe a ddywed, nid

wyf yn ddysgedig
;
gan hyny, yr Arglwydd a wna waith rhyfedd

a syndod, gan wneuthur i'r annysgedig i ddeall a darllen geiriau

y llyfr, i beri dyfetha doethineb y doetbion a dealt y rhai deallus,

i ymguddio. Pa mor odidog yi ymuna ynghyd dystiolaeth y
Bibl, Llyfr Mormon, a'r darganfyddiadau a wneir yn bresenaoL

(I'w barhau.)



48 rjdGORN SEION.

RHAGOROLDEB CREFYDD Y SAINT AR BOB CRE-
FYDD ARALL YN Y BYD.

Plant dynion a welaf—crefyddant yn hwylus,

Mewn canuoedd o ddulliau addolant i gyd,

Ac etto mae'r cwbl yn wir anwybodus
O drefa ft lesu i achub y byd.

Y rhai anwybodus addolant ryw gerfiad

feini, neu fetel, neu goed hardd eu llun
;

Ond dim yw eu crefydd, a givay eu dysgwyliad, _;J

Ni feddant alluoedd i achub yr un.

Ond pa'm y traffertbaf i enwi y duwiau,
A nodi'r gwahanol grefydd au i gyd,

Gwnaf sylwi ychydig ar grefydd y Seintiau,

Rhagorach yw hon na chrefyddau y byd ;

Daetb hon ar y cyntaf, o wlad y goleuni,

I'r rhai pur eu calon ('r efengyl yw hi)

;

Dadguddiodd pa fodd i hil mewn trueni

1 fyw yn dragywyddol mewn mawredd a bri.

Hen gafodd ei dysgu gan Iesu'r G waredwr ' spj

Pan fu ar y ddaear yn gwisgo ei gnawd

;

A hon a ddiarebwyd gan bob ibyw erlidiwr,

A hon ga'dd ei rhoddi bob amser i'r tla«wd
;

le, bon a gyflwynwyd n y dyddiau diweddaf,

Ac nid oes un grefydd a wna yn ei lie;

Mae'n anghyfnewidiol a nerthol iawn, meddaf,
Hi roddwyd i Joseph gan angel o'r ne'.

Jlae'n llawn o fendithion a roddir o'r nefoedd,
Ei douiau fwynheir gan yr ufydd a mad;

Ei rhinwedd iachusol a folir gan riloedd,

A'r oil a dderbynir trwy gariad eiu Tad :

Ac hefyd ymwared o blith Babiloniaid,

I wlad sy'n dylifo o linwedd a mel,
Lie ca paivb o'r Seintiau i ddod o'u caethiwed

I ryddid cysurus a mwvniant heb gel.

Cymro Cernddu.

CARIAD.

J.lawEr sydd o ddywedyd am y gynneddf neu y nwyd hon,

mewn perthynas iddi yn ei hanfod a'i ciivssylltiad a nwydau

ereill, ynghyd a'r effeithiau y raae yn eu dwyn. Y mae y gyn-

neddf hon yn wreiddiol yn rolmb dyn, ond nid yw yn gweithredu

uior gryf ar bob gwrtliddrychau gan y naill ddyn a'r Hall, ac nid

yw mor gryf hefyd i allu gweithredu. Nid wyf yn credu mai
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gwrthddrychau sydd yn rhoddi bodoldeb i'r gynneddf, etto gwrth-

ddrychau sydd yn dwyn i amlygrwydd ei bod, ynghyd a grymus-

der ei beffeithiau ; a byddai yn anmhosibl i neb brofi ei bodoldeb,

na maint a grym y gynneddf, oni bai fod amgylchiadau yn dwyn
acblysuron i weithrediad idd ei pbrofi yn mhob dyn ; er enghraifFt,

gall fod dyn yn rymus iawn yn y gynneddf trugaredd ; ond cyn y
gall ei phrofi yn ei beffeithiau priodol (elusengarwch a thosturi),

y mae yn rhaid i amgylchiad wasgu anghenrheidrwydd i weith-

rediad, yr hyn beth a fydd yn achlysur i brofi i'r dyn ei grymus-

der niewn elusengarwch a maint y nwyd drugaredd. Gwelwn
with hyn, uad rhoddi bodoldeb i'r gynneddf trugaredd y mae'r

amgylchiad hyn, ond rhoddi cyfle i'r dyn brofi ei grym mewn
haelioni.

Cariad wyf yn gredu sydd yn gwthio i weithrediad yn mhob

cynneddf sydd a'i heffeithiau yn achosi dedwyddwch ; megys tru-

garedd, gwirionedd, cyfiawnder, &c. Y roae cariad yn ei effeith-

iau yn dwyn hyfrydwch : y mae cariad yn hir-ymaros, yn gym-

mwynasgar—nid yw yn cenfigeni, yinffrostio, ymchwyddo, a bod

yn anweddaidd, yn meddwl drwg—nid yw yn llawenhau mewn
angbyfiawnder, ond gwell ganddo oddef cam. Pan y mae cariad

yn goddef, nid yw yn mwynhau cymmaint o hyfrydwch, ag yw
wedi i'r peth basio. Mewn cyssylltiad a goddef cam, y mae gofid

a meddyliau drwg, yn ymgynnyg yn naturiol i niweidio, oni bai,

fod cariad yn ei effeithiau daionus, mewn amynedd hir-ymaros, a

chymmwynasgarwch, yn gorbwyso y brofedigaeth. Nid yn unig

y mae llawenydd ynglyn wrth effeithiau cariad pan ei cyflawner,

ond y mae yn para wedi ei wneyd, a phob tro y byddis yn cofio

am dano gan ei wneuthurwr, a phawb a fu yn wybodus am dano

hefyd; a phe bai can miliwn yn gwybod a chofio am dano bob

dydd, derbynient ddylanwad da oddiwrtho, yn nerth pa un yr

ymhyfrydent i wneuthur ychwaneg o'r un peth, er enwogi eu

hunain, a llesoli pawb o'u deutu. Mewn cyssylltiad ag effeithiau

cariad, y mae anrhydedd, gogoniant, a chyfoeth ; a dyma ddaioni

byd wedi ei fwynhau, os mwynheir hyn: etto, y mae boll effeith-

iau cariad i gael eu rheoleiddio wrth gyfraith. Y mae yn bosibl i

ddyn weithredu yn unol a'r nwyd cariad yn anghyfreithlawn, ac

i'r gweithrediadau achosi gofid, tristwch, cywilydd, a thylodi

mawr. Yn unig beth sydd yn rhoddi cymmeradwyaeth i weith-

rediadau cariad, yw cyfreithlonrwydd y wekhred, ynghyd a'i
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theilyngdod yn mhob gwasanaeth. Gall dynion weithredu yn ol

teimladau cariad, ac i'r weithred fod yn ddrwg, o henvydd nad yw

yn ol y gyfraith y dylld gweithredu cariad wrthi: o ganlyniad, y

mae llesoldeb a daioni gweithredoedd cariad, yn ymddibynu ar eu

cyfreithlonrwydd yn y naill wasanaeth fel y Hall ; etto y mae yn

bosibl i ddyn weithredu yn ol cyfraith cariad, ac heb fod y weith-

red yn cael ei chynnyrcbu gan gariad. Hon etto ni chymmer-

adwyir, mwy na'r hon a weithredir yn anghyfreithlawn. Y mae

yn rhaid i'r gweithredoedd sydd i ddwyn lies ac hyfrydwch, fod

yn ol cyfraith a chariad. Etto mewn cyssylltiad ag effeithiau

cariad, ac effeithiau y nwydau ereill sydd yn cael eu dirgymhell

ganddi, megys trugaredd, gwirionedd, cyfiawnder, &c, y mae

fwyaf o Ysbryd Duw. Y mae y geiriau sydd yn cael eu cynnyrchu

gan gariad ar nwydau ereill, yn ysbryd a bywyd (os byddant yn

ol y gyfraith),a thuedd ynddynt i ddwyn hyfrydwch i'r dyu a'u

cyflawno, a lies i'r dyn neu y dynion eu cyflawnir arnynt.

Bydded ein holl eiriau sydd yn gofyn ufydd-dod, ynte, gael eu

plchlo mewn cariad, a'n holl weithredoedd gael eu cynnyrchu

oddiar y nwyd hon, yna cawn ddedwyddwch. Amen.

Tre-Sior. Carwr Cadw Cynghor.

MAE AMSER DA YN DYFOD.
Ton—"Boreu Teg."

O ! Gymry, Gymry hoff, deffrowcb,

A chlust o ymwrandawiad rhowch
I air o gysur genyf gewch

—

Mae amser da yn dyfod.

Yr angel ddaeth i lawr o'r nef,

Hyn oedd ei lais a'i uchel lef*

—

Gwrandewch ei air ac ofnwch Ef,

Mae amser da yn dyfod.

Efengyl hedd ddanfonodd Duw
I lawr o'r nef at ddynolryw,
Pob llwyth ac iaith, pob lluu a lliw,—
Mae amser da yn dyfod.

I fynydd Seion dewch yn llu,f

O Babilon, fy mhobl i,

Ei phlaau raawr sy'n hongian fjy,

A'i hamser bron a dyfod.

Pan ddua'r haul, pan guddia'r llo'r,^

Pan gwymp y ser, pan rua'r m6r,
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Hyn fydd arwyddion pena'r lor,

Fod amser da yn dyfod.

Daw i deyruasu gyda'i Saint,

Heb bechod mwy, na phla, na haint,

Ond heddwch Duw-mawr fydd eu braint,—

Mae amser da yn dyfod.

Fe dywallt Duw ei Ysbryd Glan||

Arbob rhyw gnawd, o fawr i fan,

'Nol geiriau yr ysgrythyr Ian,

—

Mae amser da yn dyfod.

§

Mae pob creadur yn ei ryw
Am gael dadguddiad meibion Duw,
Ac am ddiogel fan i fyw,

—

Mae amser da yn dyfod.

Teyrnasa heddwch trwy'r holl fyd,f[

Ceir gwel'd y blaidd a'r oen yn nghyd,
Y myn a'r llewpard o'r un fryd,—
Mae amser da yn dyfod.

Y fuwch yn ngbyd a'r artb a bawr,

A'i llydnod fydd raewn heddwch mawr,
Am hyn cydganed pawb yn awr

—

Mae amser da yn dyfod.

Anghofla'r Hew greulonder cas,* *

Fel ycb fe bora wellt y maes,
Cydorwedd a'r anifail bras,

—

Mae amser da yn dyfod.

Gwaith ofer fydd i uffern ddu
Ryfela mwy a Seion gu,

Mae dewrach gwr yn awr o'i thu,

Ac amser da yn dyfod.

Ni ddysgir rbyfel mwy 'nol hyn,ff
Rhoi'r terfyn ar y gwaywffyn,
Ceir heddwch Duw ar Seion fryn,—
Mae amser da yn dyfod.

Pryd hyn ceir gweied pob rbyw ddyn
O dan ffigysbren hardd ei lun,

A'i winwydd hir a'i ilodau gwyn,
A'i amser wedi dyfod.

Sant Brid Fawr. William Jones.

Dat. xvi,6. 7. +Datxviii,4. i Mat. xxiv, 29. Q Joel if, 28. § Rhuf.
viii, 19. IT Esay xi, 6, 7, *• Esay xi, 6, 7. ft Mieah iv, 3, 4 .

Y DEML.

Mae yn bleser genym i hysbysu y Saint fod cyfleusdra iddynt

yn bresennol i ddyfod a'u hoffrymau i mewn tuag at adeilada
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Teml i Dduw yn Ninas y Llyn Halen Fawr. Ni feddyliwn y

bydd achos cymhell y Saint i ffyddlondeb ynghylch hyn, gan y

gwyddant na fydd lie iddynt yno i dderbyn eu cynnysgiaethiad-

au, heb eu bod yn ei wneuthur eu bunain, trwy dalu eu degwm,

ac offrymu eu rhoddion. Maey sawl sydd yn gwybod rhywbeth

am allu Duiv, yn gallu gwerthfawrogi ei fraint, ei fod yn cael

cyfleusdra i adeiladu Ty i Dduw yn mhen y mynyddoedd, lie y

derbynir beaditbiou ag a wna ein calonau i lawenhau, ac a'n

haddasa yn y diwedd i dderbyn y gogoniant nefol, a bod gyda

Duw, a bod yn debyg iddo.

AMRYWIAETHAU, &c.

O'r Dvffryn.—Yn gymmaint a bod y Barnwyr Brocchus a

Brandeburg a'r Ysgrifenydd Harris wedi cilio o Diriogaeth Utab,

dart'u i'r Llywodraethwr Brigham Young benodi ysgrifenydd

(dros araser), fel na chatfai dim ei attal, ac y mae y Barnwr
Snow vu gallu cyflawni yr holl waith.—Mewn perthynas i'r

cvbuddiadau a leinw bapyrau y wlad, gall ein darllenwyr weled

a'tnddiffyniad gan Olygydd y "New- York Daily Tribune," yn y
rhifyn hwn, fel nad oes acbos i ni ddywedyd dim yn rbagor.

Mae dernyn arall hefyd yn ein meddiant allan o'r " Missouri

Republican," yn amddiffyn y Saint yn yr un modd.

Yn Eglwys.—Mae yn rbaid i Eglwys Crist ddyoddef tra y
byddo y " butain fawr'' yn teyrnasu ; a bydd yn deg i'r butain

fawr dyoddef pan roddir y llywodraeth dan yr holl nefoedd i bobl

Saint y Goruchaf.

Taliadau o Ion. 23 hyt> Chwef. 5.—Morganwg Orllewinol,

£5 3s; Sir Fflint, £l5s; Llanfabon, 19s 7c; Georgetown, £2
4s Gc ; Pendaren, £2 10s oc ; Liverpool, £5; Aberaroan, 7s Cc.

—Cyfanswm, £17 10s.

(I^f Peidied ein prydyddion a gwanobeitbio, o berwydd nad

yw eu gwaith wedi ymddangos ; bwriadwn gyboeddi amryw o

honynt yn eu tro.

^g= Erfvniwn ar y rbai sydd yn hir yn dyfod i ymofyn y
llyfrau a rwymir iddynt, wneyd pob brys a allant, gan fod llyfrau

yn gwaethygu wrth eu cadw, heblaw fod eisieu lie, ac eisieu yr

arian am danynt i dalu y rhwymwr.
" W. P."—Hysbyswn ef, ynghyd a holl ddosparthwyr y Gog-

ledd, fod y sypynau yn cael eu danfon oddi yma ar y dydd

Sadwrn y cyhoeddir >t " Udg-orn," bob pythefnos.

ijg^P Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am
lyfrau, i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merlkyr,

J. DAVIS, ARGRAFFYDD, M EETHT R-T Y DF1L.
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Rhif. 4.] CHWEFROR 21, 1852. [Ctf. IV.

ADOLYGU LLYFRAU.

Mae adolygu llyfrau yn erbyn y Saint wcdi myned yn waith di-

flas iawn genym o'r diwedd, trwy fod ein gwrthwynebwyr yn ys*

grifenu pethau ag ydynt wedi eu hateb amryw weithiau o'r blaen.

Ni fynant edrych i mewn i'n hegwyddorion na'u hanes, eithr

pentyrant hen lol allan o lyfrau y gelynion a ysgrifenasant o'u

blaen. Mae llyfryn o'n blaen yn awr, a elwir " Twyll Mormon-
iaeth, yngbyd a Hanes Bywyd a Marwolaeth Joseph Smith," gan

y Parch. William Rowlands, curad, Merthyr
;
yr hwn sydd yn

dangos yn eglur na cheisiodd ei awdwr chwilio dim i egwyddorion

y Saint, nac i hanes Joseph Smith, ond yn unig yn llyfrau ein

gwrthwynebwyr, y rhai ydynt wedi eu profi yn gelwyddog cyn i

Mr. Rowlands erioed eu gweled. Ai ni fyddai yn deg i ddyn fel

efe ddarllen yr hyn sydd wedi ei gyhoeddi yn ei dref ef ei bun,

yn ateb i'r rhau fwyaf o'i lyfryn, cyn myned i'w ysgrifenu ? Yr

oedd ateb yn barod i'w lyfryn ef, cyn iddo fyned i'r wasg, ac ond

©did cyn ei ysgrifenu. Pwy bynag sydd am weled rhyw adolyg-

iad ar ei lyfryn, galwed gyda ni, a gwerthwn iddo wahanol draeth-

odau, y rhai a gynnwysant atebion i'r rhan fwyaf o'r twyll-res-

ymau a geir yn y llyfryn dan syhv, ynghyd a hanes cywir gan

lygad-dyst ynghylch Joseph Smith. Mae yn gryn gywilydd i

Mr. Rowlands ei fod yn gosod ei enw wrth gymmaint o sothach

disynwyr ag sydd yn ei lyfryn, heblaw y celwyddau noeth sydd

yn britho ei dudalenau.

Y ffordd oreu i'r Saint amddiffyn eu lmnain yn ngwyneb llyfr-

vnau ein gelynion, vw ymdrechu dosparthu y traethodau ag
4



54 CDGORN SEIOIS.

ydym wedi ysgrifenu, o herwydd y mae y rhai hyny yn ateb holf

wag-resymau ein gwrthwynebpyr, ac yn arwain y darllenydd at

wreiddyn pob pwnc, fel y gallo farnu drosto ei bun. Os cawn gan

y Saint vvneuthur fel ag yr ydym yn eu dysgu, nid oes achos i ni

ofni llyfrynau, fel eiddo Mr. Rowlands, pe byddent rif y ser

:

mae digon o nerth yn Mormoniaetb i weithio ei ffordd, os gwna y

Saint ei dwyu i sylw eu cydwladwyr. Mae yn bryd i'r Saint

ddeall mai yr argraff-wasg yw y pregethwr mwyaf effeithiol yn y

Jyddiau byn, gan ein gelynion, yn gystal a clienym ninnau.

Am byay, pan fyddo ein brodyr am i ni ateb y ywrthddadleuon

a ddygir yn ein herbyn, bydded iddynt gofio fod genym draeth-

odan wedi eu cyhoeddi ar y rban fwyaf o'n pynciau, y rbai ydynt

byd yn bresennol heb gael eu hadolygu gan ein gelynion. Mae

yn arwydd, os bydd rhywun yn ysgrifenu yn erbyn y Saint, heb

ddarllen dim ar eu llyfrau, ei fod ya aincanu dallu nieddyliau ei

ddarllenwyr, a'u cadw rhag gwybod dim ynghylch y rhesymaa

sydd gan y Saint i roddi am y gobaith sydd ynddynt. Mae yn

enbyd fod yn rhaid i barcbedigion yn y wlad bon fyned i'r Amer-

ica at Josepb Smitb, cyn y gallant gael dim i ysgrifenu yn erbyn

Mormoniaetb, pan y mae digon o lyfrau yn eu cartref eu hnnain

•yn baeddu mwy o'u sylw. Y cyboeddiadau a argraffwn ni yma,

a'r pregethau a bregetba ein brodyr, sydd yn llwyddo Mormon-

iaetb yn Nghvmru; a chan hyny, os yw ein gelynion (canys gel-

ynion sydd yn galw ereill wrtb enwau drwg) yn gofalu am les

ac iachawdwriaeth y Cymry, pabam na ddeuant at wreiddyn y

drwg, sef yr amrywiol draethodaa a ddosparthwn yn mbob cwr

o'r wlad—pabam na ddangosant dwyll yr hyn a allant weled

yma, yn lie twyll dyn ag a fu byw a marw mewn gwlad bellenig,

yr hyn sydd yn mhob ystyr allan o'h cyrhaedd ? Mae y rheswm

i'w gael : mae yn rhwyddach gwaeddi " twyllwr,'' na dangos y
twyll, Mae twyll Joseph Smith i'w gael yn Nghymru ; a pha-

bam na chai ei ddangos i'r bobl, yn lie dangos y twyllwr, yr hwn

sydd wedi marw ? Yr oedd yn haws dweyd fod Crist yn yfwr

gwin ac yn meddu cythraul, ua dangos twyll ei athrawiaeth -

T ac

felly yn yr oes hon, mae yn rhwyddach dweyd pob drwg am
Josepb Smith, na dangos twyll yr egwyddorion a bregethodd trwy

ei oes. Fe wyr gwrthwynebwyr Mormor.iaeth byny, a dyma yw
yr achos ea bod mor ddystaw yngbyleh llyfrau y Saint. Ond

godawer id&yut, dewisent eu ffordd ; mae yu rhaid i waith Du-w
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fyned rbag ei flaen, ac y mae yn myned, er gwaethaf pawb ; a

pha 1'wyaf a ysgrifeno offeiriaid a phregethwyr yn ei erbyn, mwy-

af i gyd a ddaw i ymuno a'r Saint, os byddwn ni wrth ein gwaith

yn gwasgaru ein llyfrau 'a'n begwyddoriou. Mae y pur o galon

yn rhwym o weled y goleuni, os bydd yn tywynu arno; ond os

na fydd yn ty wynu, nid oes cymmaint o fautais. Chwi Saint,

peidiwch digio with y rhai sydd yn taenu chwedlau trwy y wasg

a'r pwlpudau am danom ; canys mae yr byu a wnant yn cydymu
cyfnod gorchwyliaeth cyflawndpr'yr-araseroodd. Daw pawb i wyb-

od mwy am byn yn y pen dra>v.

Yn awr, frodyr, ymysgydwch, mae eich amser yn fyr
;
gwnewcb

ddefnydd o'r defnyddiau a osodwn o fewn eicb cyrliaedd. Taen-

wch y llyfrau, ac ewch o dy i dy mewn llawn cariad a dymun-
iadau da, a gweddiwoh am i Ysbryd Duw fod gyda chwi, a cbwi a

orchfygwch i ennill llaweroedd yn Saint. Bydd i ninnau, mor

fuan ag y goiphenwn Lyfr Mormon yn y Gymraeg, fyned at ein

hen orchwyl o ysgrifenu traethodau, ac ymdrechu eu gwneyd yn

arfau effeitbiol yn Haw Duw i dynu cestyll o annuwioldcb i'r

llawr, ac adeiladu teyrnas ei anwyl Fab : ac wedi y casglom ein

hysgubau ynghyd, ni a frysiwn luc. thref, i etifeddu ein rhan yn
Seion, a chymdeithas felys y Saint.

MEDDYLIAU GWIBIOG,

Esgusqdir ni am unwaith i ysgrifenu ein meddyliau gwibiog;

canys er ymdrechu o honom awr yn ol i ysgrifenu erthygl i osod

yn ein cyhoeddiad, cawsora allan nad allem yn rhwydd gadw at

ein pwnc, oblegid fod ein meddwl mor wibiog; gan byny, pen-

derfynasom ysgrifenu rhywbeth ar antur. Yn awr, gan byDy,

groesau i chwi feddyliau g-wibiog ; deuweh atom o bob man, a

ninnau a'ch ysgrifenwn i lawr mor gyttted ag y gallon), gan

ddechreu ar y
1. Mae trafferth £yda phob petb, ac y mae trafferth wrth

gasglu meddyliau gwibiog, yn enwedig os bydd gormod .yn dyfod

-a? y tro.

2 Cyn y gallwn lefaru llawer o Bynwyr, rhaid i ni ddweyd

ambell i ffolineb ; a chyn y gallwn ni foddio pawfy rhaid i bawJ*

ein boddio ni.
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3. Y ffordd rwyddaf a bjraf i'r nef, yw y ffordd a ddangosodd

Iesu Grist ; ac os myn neb gael gafael ynddi, ymwaded a'r ffyrdd

a arddelir gan ddynion, a chwilied am y porth cul.

4. Nid oes dim yn fwy gwrthwyneblyd gan rai, na chyfaddef

eu bod yn anwybodus; pob peth a ddywedir wrthynt, achubant y
blaen i ddweyd eu bod hwy yn ei wybod o'r blaen, ac felly twyll-

ant eu bunain wrth feddwl eu bod yn twyllo ereill. Mae y

cyfryw yn ami iawn yn bradychu eu banain.

5. Peth digrif yw clywed dyn yn gofyn cwestiynau, er mwvn
cael cyfleu i'w hateb ei bun, i ddangos ei wybodaetb. Mae yn
fwy o glod i ddyn gadw ei wybodaetb byd nes y daw galwad am
dani, na'i rhoddi allan yn anamserol.

6. Dylid bod yn ofalus i beidio dweyd y gwaethaf wrtb y claf,

os ydym am ei gadw yn fyw. Mae crediniaetb yn lladd yu

gystal ag yn bywbau. Dywedwn y gwaethaf pan fyddo perygl

dweyd fel arall. Mae y meddygon sy'n dweyd eu holl feddwl, yu

lladd mwy nag y maent yn gadw yn fyw.

7. Os bydd dyn yn derbyn iecbyd yn wyrthiol, diolched Dduw,

ac na wneled ddefnydd o byny er ceisio argyboeddi angbredinwyr.

Os na argyboeddir hwynt trwy air Duw, gsdawer bwjrut yn llon-

tdd. Nid da bod cleifion yn myned allan i ddangos eu hunain,

a chyffroi gelyniaetb.

8. Mae yr bwn sydd yn trysori gwybodaeth, yn trysori iddo ei

bun, a'r hwn sydd yn trysori golud, yn trysori i arall. Mae gwy-

bodaeth yn gydymaith i fyned i'r byd arall^pan y raae golud yn

ein gadael, ac yn myned i ddwylaw ereill.

9. Nid wrth yr olwg y raae bamu duwioldeb, eithr wrth y galon.

Dyna yr achos na adnabyddodd y byd ein Harglwydd a'i ddys-

cyblion; yr oeddynt hwy yn en mesur wrtb olwg rbagrithwyr a

ystyrid yn dduwioliou, canys ni wyddent am y pureu calou.

10. Nid yw yr hwn sydd yn eillio ar y Sabboth yn fwy o bech-

adur na'r hwn sydd yn marchogaeth ei geffyl, neu wneutbur

pastai i'r gweinidog i giniaw. Nid gorchymyn i beidio eillio

«ydd, eithr i beidio marchogaeth anifeiliaid, trin bwyd, &c. , fel y
gwelir yn yr ysgrythyr. Mae rhai mor dduwiol fel uas gallant

dori eneuen ar y Saliboth, beb ei ystyried yn bcchod, tra ar yr

tin pryd y torant y gorchymyn pendant, trwy farchogaeth eu

hanifeiliaid, yn lie gadael iddynt i orphwys.

11. Nid boneddigeiddr 1 vdd yw fod offeiriad yn galw ei bun yn
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** BaTcli. William Rowlands," tra 711 galw dyn arall, yn llawer

gwell na'i hun, yn" Joe."

12. Mor rhwydd yw cael dyn i gredu yr un peth a'i rieni

mewn pynciau crefyddol ; ond giwaitli anhawdd yw dwyn dyn i

gredu egwyddorion ag sydd yn newydd iddo. Gwyufyd y dyn na

fagwyd i gredu cyfeiliornad, eithr sydd yn barod i dderbyn y
gwirionedd yn ei symlrwydd.

13. Nid dillad gwychion sydd yn gwir addurno dyn, eithr cyna-

aneriad da, a gwybodaeth fawr.

GWYBODAETH.

Dvwedik yn fynych mai gogoniant y greadigaeth yw dyn, ac

mai gogoniant d-yn yw ei feddwl, ac mai gogoniant y meddwl yw

gwybodaeth. Er hyny, gwrthwynebir y Saint yn erwin, o

herwydd y dywedant eu bod yn gwybod eu bod yn iawn, ac mai

ganddynt hwy mae gwir grefydd ein Harglwydd Iesu Grist;

nid oes un rheswm gan eu gwrthwynebwyr yn erbyn gwybodaeth,

ond dweyd " Nid oes eu teisieu," &c. Yn awr, ddarllenydd,

pwylla, gad dy ragfarn, a rbo dy synwyr ar waith, ac yna cai

weled fod gwybodaeth yn llesol a defnyddiol, mewn ystyr dym-

morol ac ysbrydol. Dywed un ddoethicn Duw, " Bod yr

enaid heb vybodaetk nid yw dda ;" a chau nad yw yr enaid heb

wybodaeth yn dda, rhaid ei fod yn ddrwg; yua gwelwn fod

gwybodaeth yn dda, ac os felly, eglur yw fod ei heisieu, a'r hwn
a ddywed yn groes i hyny, sydd yn dweyd yn ei ymddygiad,

ei fod yn ddoetbach na Solomon, yr hyn nis gallaf gredu.

Yn awr, cawn sylwi mewn modd eglur, fel y gallo pawb ddeall,

ar ddel'nyddioldeb gwybodaeth, mewn ystyr dymmorol. Medd-

ylia, ddarllenydd, dy fod wedi cael galwad neillduol o bwysig i

fyned i ryw ddinas bellenig, a'th fod yn cael dy rybyddio i

ddyfod yno erbyn rhyw ainser penodo!, ac y byddai dy absen-

noldeb yn gyfiyw ag a fyddai yn pervglu dy fywyd; a'th fod

wedi cael darluniad o"r ffordd sydd yn arwain tuag yno, a bod

perygl dychrynllyd i gyinmeryd dy arwain ar hyd unrhyw ffordd

arall, Beth a fyddai dy deimladau yn ngwyneb y fath amgylch-

iad pwysig? Os na fyddai yn dy feddiant wybodaeth o'r ffordd

sydd yn arwain tuag yno, oni fyddai dy deimladau yn ofnog a

gofidus? os troi a wnai at gar neu gyfaill, ac os na fydd gan
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y cyfryw wybodaeth, nid oes dim cysur i tii'wgael; pe byddar

i li gymmeryd dy daith i chwilio am y ffcrrdd iawn, a gweled

ugeiniau o wahanol ffyrdd, a phob ffordd yn groes y naill i'r

Hall, a channoedd o deithwyr yn rhodio ar bob un o'r ffyrdd hyn.

a phawb yn dweyd, " Nyni sydil ar y ffordd iawn !'' dichon y
buasai i ti gofio dy fod wedi clywed fod pob ffordd yn beryglus

i'w theithio ond un; ac os na fyddai i ti gael gafael yn bono, fod

dy fywyd raewn perygl o gael ei golli. Yna cawsit, druan, dy yriii

yn fivy dy arswyd fytil , nes y buasit yn barod i waeddi ailan,

gyda thon alarus, " O, na fyddwn yn gwyhod y ffordd iawn *

O, na fyddwn yn gwybod y ffordd !'' Beth yw'r mater ? " O, mas

fy mywyd mewn perygl o eisieu gwybod y ffordd !" Pan ofynir

i deithwyr yr amryw ffyrdd hyn,os ydynt yn gwybod eu bod yn

myned ar byd y ffordd briodol ? atebant, " Na, nid ydym yn

gwybod, ond yr ydym yn gobeithio' ein bod yh myned i'r He

hwnw ag yr ydych cbwi am fvned iddo." Pe gofynem iddynt a

oes rhywrai yn eu plith yn gwybod, atebant, " Nid oes neb.'

Ddarllenydd, mewn difrif, beth a fyddai dy deimladau yn y
eyflwr hwn ? beth fyddai y fendith fwyaf allasit gael ? Nid aur

nac arian, na thai na thiroedd ; na, na, " Mae fy mywyd yn fwy

ei werth na'r cwbl," fyddai yr ateb, onile ? ie, yn ddiammau. Wei,

pan yn nghanol dy ing a rth arswyd, beth pe dygwyddai i ti

glywed dyn yn gwaedJi allan ar bawb, gan ddywedyd, " Pwy
bynag a ddaw ataf fi", ac a wna yr hyn a dclywedaf wrtho, mi a't

gosodaf ar y ffordd iawn, ac aroddaf iddo gyfarwyddid i ddan-

fon i'r ddinas a ewyllysia fvned, o ba le y ceir ateb, yr hyn a

rydd wybodaeth fy mod yn dweyd y gwir.'' Oni fyddai dy galon

yn llaweuhau yn ddirfawr wrth glywed addewid' mor werthfawr ?

oni fyddai yr ing a'r gofid yn dechreu cael eu hymlid ffwrdd ?

Oni fuasit yn foddlawn gwneuthur yr hyn a o-rchymynai efe i ti,

ar gyfrif 1 ti gael gwybod y ffordd ; ac ar ol i ti gael ateb o'r

ddinas yn dystiolaeth dy fod ar y ffordd iawD, gallasit ddweyd >

" Yn awr yr wyf yn gwybod fy mod ar y ffordd iawn," ac ni

fyddai wabaniaethpwy a ddywedai yn groes, buasit ti yn gwybod
gwell. Pwy a allasai ddarlunio y cyfnewidiad fyddai wedi cyra-

meryd lie yn dy feddwl?—Pryd yr oeddit gynt yn wylo o eisieu-

gwybodaeih, heb gysur o fewn y byd, mewn aur nac arian, tai

na thiroedd, c;"ir na chyfaill; ond yn awr, pobanghysur wedi cael

ei symnd ymaith, a hyny o achos gwybodaeth o'r ffordd iawn, ys-
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"hon wybodaeth a lanwai dy galon o gysur a gwir lawenydd, ie,

raewn gair a achubai dy fywyd rhag angeu. Gan hyny, pwv a

ddywed nad da yw gwybodaeth? Hefyd, nid da yw cyfarwyddwr

yn amddifad o wybodaeth, nid yw meddwl hwnw yn gysurus,

rhag ofn ei fod yn euog o gyfarwyddo dynion i rodio ar hyd ffordd

gyfeiliornus, ac i'r cyfryw gyfodi yn ei -wyneb mewn amser i

ddod, gan ddy wedyd wrtho, " Celwyddwr wyt, ti a'n gosodaist ni

i rodio ar hyd ffordd sydd yn rayned i ddystryw.'' Ond os bydd

ganddo wybodaeth, bydd heddwch yn ei feddwl, a chydwybod

rydd tuag at Dduw a dynion. Beth sydd yn fwy gwertbfawr i'r

celfvddydwr na'i fod yn gwybod neu yn deall ei gelfyddyd yn

dda ? y mae ef yn alluog d wneyd mwy o waith a llai o ddef-

nydd, ac i ateb gwell dybenion, na'r hwn sydd heb ddeall neu

wybod ei gelfyddyd yn dda; o ganlyniad, gwelwn fod gwybodaeth

yn dda. Beth pe gofynem i'r amaethwr, " Ai gwenith yr wyt yn

haii, 1 ' ac iddo yntau ateb, " Yr wyf yn gobeithio hyny, ond nid

wyf yn gwybod yn iawDf*' oni fyddem yn barod i ddweyd ei fod

yn ddyn ffol, yn hau yr hyn nad oedd yn wybod beth oedd. A.

oes rhyw amaethydd mor ffol ? Nac oes, feddyliwn. Etto, pa

rieni plant fyddai roor annoeth a'u danfon i'r ysgol i ddysgu

darllen, os na fyddai yr ysgolfeistr yn gwybod y wyddor ei hun ?

Nid oes neb. Felly, gwehvn, oddiwrth yr hyn a nodwyd, ynghyd

A llawer o bethau a allem eu nodi, fod gwybodaeth yn dda a

defnyddiol mewn ystyr dymmorol.

(I'w barhau.)

YR EFENGYL YN YR AMERICA DDEHEUOL.
LLYTHYR ODDIWRTH YR HENL'RIAD P. P. PRATT.

Valparaiso, Chili, America Ddeheuol, Tach. 24, 1851.

Anwyl Frawd,—Yn unig fel pe byddai yn y ctvr tywyll hwn

o'r ddaear, teimhvyf i ymofyn am oleuni, cysur, ac adeiladaeth,

o'r wlad bono o ba un y deilliais, a lie y mae genyf gymmaint o

gyfeillion anwyl ac adnabyddiaeth, ac o'r goleuad llachar hwnw

a osodwyd gyntaf mewn symudiad genyf fy hun fel Golygydd.

Byddwch gystal a danfon y Star mor ami ag y cyhoeddirhi, wedi

ei chyfeirio at P. P. Pratt, Valparaiso, Chili. Mi a alwaf am

dani yn swyddfa yr agerlong Seisnig yn y ddinas hon. Danfon-
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wch Lefyd gyda'r un cyfleusdra sypyn o'r olrifynau, arhywbetb

arall a all fod yn ddyddorawl. Diolchaf i chwi hefyd am sypyn

bychan o Lyfr Mormon, a'i ddanlbn gyda'r un cyfleusdra, os

gwnant eu dwyn. Miunau a dalaf y cludiad a'r doll, os gall

swyddfa y Star roddi i bererin unig y fath aurheg. Hefyd, bydd-

web gystal ag ysgrifenu llytbyr i mi, yn hysbysu yr hyn a fydd-

wch yn ddanfon, a chyda pwy y danfonir. Efallai y byddai

gystal i drosglwyddo y sypyn llyfrau i swyddfa yr agerlong yn y
ddinas hon ; ond, pa fodd bynag, gellwcb chwi gael gwybod pa

beth a ellir ac a ddylid wneuthur, trwy holi yn swyddfa y llinell

hon o agerlongau yn eich tref eich bun.

Ysgrifenwcb lythyr da ataf, cauys wrth gwrs y mae genych chwi

rywbeth i ysgrifenu yn ei gylch. Yr wyf fi flwyddyn ar ol yr oes

gyda golwg ar hysbysrwydd. Bum fyw bedair neu bum mlyn-

edd yn y mynyddoedd, teithiais dri mis trwy yr anialdir, a mor-

iais bedwar diwrnod a thrugain ar y mor unig, ac yna tiriais yma
ar yr 8fed o'r mis hwn, yn mhlith pobl o dafodiaitb arall; ac

megys pe na byddai hyn yn ddigon i goroni niwl aneglurder a

hir dywyllwcb, wele, y mae rhyfel cartrefol yn bodoli yma, ac ni

wna neb lefaru, ysgrifenu, nac argraffu llawer o oleuni ar un-

rhywbwnc.

Gellwch fod wedi darllen am newyn am air yr Arglwydd ; wel,

yehwanegweh at hyuy newyn am newyddion, a newyn am air

ein cydgreaduriaid, a gellwch fTurfio rhyw ddrychfeddwl am em
sefyllfa. Daeth yr Henuriad Rufus Allen gyda mi yma, ac y
maeyr Henuriad Philo B. Wood i ganlyn ar fyrder. Yr ydym
yn astudio y " Lengua Espanol." Yr ydym eisoes yn dechreu ei

deall, ac yn medru llefaru ond ychydig iawn. Yr ydym hefyd

yn darllen ac yn deall peth o'r cyhoeddiadau Yspaeoaeg, ynghyd

a'r Beibl Yspaenaeg. Gobeithiaf, yn mben blwyddyn neu ddwy

i roddi i'r America Yspaenaidd, Lyfr Mormon yn eu biaith eu

hunain, os ewyllysia yr Arglwydd.

Gan fod llywyddiaetb ynysoedd a gororau y Mor Tawel dan fy

ngofal i, yr wyf eisoes wedi penodi cenadiaethau me'wn amrywiol

leoedd. Mae yr Henuriad John Murdock yn ngofal y genadiaeth

i Australia, yn cynnwys New Zealand, New Holland, a Van

Dieman's Land. Hwyliodd o San Francisco i Sidney, er ys mwy
na dau fis yn ol, yn nghwmpeini yr Henuriad Charles W;
Wandelh
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Mae yr Henuriad Phillip B. Lewis a gofal cenadiaeth y Sand-

wich Islands, ac yn cael ei gynnorthwyo gan ry w hanner dwsin o

wyr ieuainc. Mao yr Henuriad Addison Pratt o hyd yn y
Society Islands, ac felly y raae ereill ; eithr y raae yr eglwys yno

yn cael ei gorthrymu yn fawr gan y Ffrancod. Yn San Francis-

co, California, mae y gwaith yn llwyddo. Mae yr eglwys yno

mewn ysbryd da, ac yii rhifo dros hanner cant o aelodau.

Anwyl Frawd,— Dymunaf gael fy nghofio yn Lloegr gan y
Saint, ac erfyniaf eu gweddiau taeraf ar ran ein llwyddiant yn y
maes eang o'n llafur efengylaidd.

• Byddwch gystal a chynnrychioli ynysoedd a gororau y Mor
Tawel yn eich Cymmanfa gyffredinol nesaf, a chynnadledd yr

America Yspaenaidd yn neillduol. Mae y gynnadledd hon yn

cael ei hamgylchynu fel y caulyn— ar y gorllewin gan y Mor

Tawel, ar y deau gan Cape Horn, ar y dwyrain gan y Mor

Werydd, ac ar y gogledd gan Unol Daleithiau Gogledd America.

Cynnwysa arwynehedd o gylch G00O o filltiroedd, o'r gogledd i'r

deau, a 3000 o'r dwyrain i'r gorllewin ; ac y mae yn gyfansodd-

edig o Amherodraeth Brazil, Gwerin-lywodraethau Buenos,

Ayres, Chili, Peru, Bolivia, Columbia, Guatamala, Mexico, a

llatver o daleithiau llai, llwytbau, &c, ac yn debygol o fod yn
cynnwrys deugain miliwn o drigolion, y mwyrif o ba rai ydynt yn

deall yr Yspaenaeg. Wedi i allweddau cyflawnder yr Efengyl

gael eu troi yn yr Yspaenaeg, hwn yw y maes eang sydd yn

ymagor i'r golwg synedig ; a'r peth goreu o'r cyfan yw, fod mwy
na. dwy ran o dair o'r nifer hyn yn ddisgynyddion o Lehi, ac yn

gynnwysedig yn yr addewidion i Abraham, Isaac, Jacob, Joseph,

Nephi, &c, &c. Nid oes gan y Gynnadledd fawr hon yn bre-

sennol ond un gangen o'r Eglwys, yn sefydledig yn Valparaiso,

Chili, ac yn gynnwysedig o dri o aelodau, sef, fy hunan a'm

gwraig, a'r brawd Allen : mae hyn yn fwy na gynnwysai yr holl

Gynnadledd Gymreig, pan ei chynnrychiolwyd gyntaf gan yr

Henuriad Dan Jones yn Nghymmanfa Gyffredinol yr Ynysoedd

Prydeinig, yr hon a gynnwysai ei hunan a'i wraig, fel y dangosa

cofnodion y Millennial Star.

Fy anwyl frawd F. D. Richards (feddyliwyf wyf yn anerch)

—

Os yn mhlith y degau o iiloedd o Saint yn yr Ynysoedd Prydeinig?

y rhai ydynt yn gorfoleddu yn y gwirionedd, y mae rhywycbydig

etto sydd yn cofio am danaf fi ac am ddydd y pethau bychain^



62 CDGORN SEION.

cyflwynwch iddynt fy anerchion, fy ngbofion, a'ni serchiadau

gwresocaf ; a'r uu peth i'r rhai sydd yn caru y gwirionedd, y rhai

nid wyf wedi weled yn y cnawd. O, fel yr hoffwn ymweled a

Lloegr a Scotland unwaith yn rhagor, a Chymru hefyd; eithr mae

yr amser yn werthfawr, y cynauaf yn fawr, a'r gweithwyr yn

unaml. Rhaid gan hyny i'n bymweliadau,a'n haroddenau,a chyf-

lawnder ein llawenydd, gael eu gohirio hyd ddiwedd y cynauaf,

hyd nes y byddo yr ysgub olafyn cael ei llwytho, a'i cbyfleu yn

ddiogel i'r ysgubor, a'r sofl ynghyd a'r us a'r efrau yn cael

eu llosgi.

Bendithied Duw cbwi oil, ac befyd y llafurwyr ar y cyfandir,

yn awi ac yn oes oesoedd. Amen.

Yd wyf, eich brawd a'cb cydlafurwr yn Nheyrnas ac

Amynedd Iesu Grist,

P. P. Pratt.

NEWYDD O DDINAS Y LLYN HALEN FAWR.

LLYTHYR ODD1WRTH RICHARD BALLANTINE AT YR HENURIAD

JOHN TAYLOR.

Dinas y Lhjn Halen Fawr, Medi 23, 1852.

Yr Hektjriad J. Taylor,—Anwyl Syr,—Gyda llawer o bleser

yr wyf yn defnyddio yr adeg bresennol i gyfrinacbu a chwi trwy

y cyfrwng hwn. Ymddengys yn amser hir er pan ymadawsoch,

ac nid wyf wedi ysgrifenu mor ami ag y gallaswn, er yn gyffredin

fod genyra ddigon o esgusodion i gyfiawnhau, yn ein cyfrif ein

hunain, unrhyw esgeulusdod. Hyn wyf yn fwriadu ddanfon

atoch gyda'r brawd Samuel W. Richards, yr hwn, mewn cyssyllt-

iad a'r brodyr Shurtleff, Cam, Willard Snow, a rbyw banner

dwsin ychwaneg, ydynt yngbylch cycbwyn ar genadiaeth i

Ewrop.

Yn ystod y Gymmanfa ddiweddaf, yr lion a ddechreuodd ar y
7fed o'r mis hwn, ac a barbaodd ychydig oddyddiau, ni a gaws-

om adfywiad gogoneddus. Yr oedd llawer iawn o bregetbu gan

yr hen Dadau, gan y Deuddeg, a'r Brif Lywyddiaeth. Y
Llywydd Young, gyda mwy o allu a pbenderfyniad nag a welais

erioed o'r blaen, a ofynent i'r bobl os ufyddhaent i'w gynghor.

I'leidleisiwyd ganddynt yn unfrydol i wneuthur felly. Yna efe a
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ddywedodd withynt am ddecbreu o'r nevrydd, a tbalu degwm o'r

oil a feddent, megys pe baent heb dalu cent o'r blaen, cadw y

gair doetbincb yn yr helaethrwydd o bono, a bwrw heibio

bob amryson ac enllib; a byn, raeddai efe, a roddai i'r bobl i

ddecbreu.

Yn ystod y Gymman fa, y Earner Broccbus, un o Farnwyr

Undebol yr Ursol Daleithiau o'r Uchel Lys, a wnaeth araetb i'r

bobl, yr hon oedd yn llawn sarhad. Siaradai trwy y cyfan megys

pe byddai yn anerch pobl yn anwybodus o grefydd, o gyfiawnder,

o hanesyddiaetb, o lywod-ddysg, o synwyr cyffredin, ac o rinwedd

—ceryddodd y Llywyddiaeth ac ereill am eu bamaa crefyddol

yngbylch ysbrydion ymadawedig, &c, a dangosodd yroarweddiad

bunanol a balcb trwy y cyfan, ag oedd yn llawn sarbad a gwrth-

wynebrwydd gan y cyd-wladoldeb goleuedig a rbinweddol hwn,

ac ymddigwyd tuag ato gyda dyoddefgarwch amyneddgar ac

bynawsedd trwy ei araeth hirfaitb, eitbr pan eisteddodd i lawr,

cyfododd y Llywodiaethwr ac a'i ceryddodd ef gyda llymdra cyf-

iawn a beirniadol.

Ymddengys fod byn wedi effeitbio i uno inewn teirnlanau

gelyniaethus yn erbyn y cydwladoldeb hwn, yn agos yr oil o

swyddogion yr Unol Daleitbiau, y rbai a ddanfonwyd yma gan y
llywodraeth. Mae y rban fwyaf o honynt ynghylch dychwelyd

yn ol i'r Unol Daleitbiau, a pba betb fydd effaith y gwrthdaraw-

iad, sydd etto yn rbanol roewn dyfodiant, eitbr gobeithir y medda

yr Unol Daleitbiau y synwyr da o farnu yn gyfiawn yn yr acbos,

a pbeidio pentyru beiau ar bobl, y rbai yn unig a wrthwyneb-

asant yn dirion a chyfiawn sarbad ar deimUdau goreu pobl

ddeallgar.

Y mae Dr. Bernhisel wedi ei ddanfon fel ein cynnrychiolydd i

Congress, ac yr wyf yn credu fod gan y brawd Jedediab M.

Grant alio i weilbredu fel ein dirprwywr yno.

O ran llywod-ddysg, crefydd, cymdeitbas deulnauld, a pbob

petb arall, y mae'r bobl yn unol. Maent y tymmor hwn wedi

ufyddbau i gynghor braidd yn gyBVedinol. Yr wyf fi yn cael fy

mawrfoddlor.i fod y brodyr a'r chwiorydd yn cynnyddu roewr>

ffydd, gwybodaeth, ufydd-dod, a phob rhinwedd cristionogol.

Mae llawer wedi ei wneyd ar y gweithiau cyboeddus. Mae ein

trefetligaeibau yn ymbelaethu a cyn cynnyddu mewn nertb. Teyr-

nasa heddwch yn ein rnysg, ac os uad yw y byd evioed wedi
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gweled enghraifft o bobl yn byw ruewn undeb, yn rhydd oddiwrth

amryson ac ymgyfreithio, yn y dyffrynoedd heddychlawn hyn y
gallant eu gweled. Hyn yn ddiau yw Seion—y pur o galon—

y

mae egwyddorion rnildwyddol wedi cael eu cofleidio, ac yr ydys

wedi gweithredu oddiarnynt, ac y mae gobaitb yn bywiocau

mynwesau y Saint.

Yr eiddoch, yn rbwymau y cyfammod newydd a thragywyddol,

Richard Ballantvne.

ANERCHIAD YMADAWOL YR HENURIAD ELIEZER
EDWARDS.

Daeth yr amser i mi ymadael a gwlad fy ngenedigaetb, o wir-

fodd fy nghalon, mewn ufydd-dod i orchymyn Duw, sef " Deuwch
allan o honi hi, fy mhobl i, fel na fyddoch gyd-gyfranogion o'i

phechodau hi (Babilon), ac na dderbynioch o'i phlaau hi," er

rayned tua Seion. " Tegvvch bro, a llawenydd yr holl ddaear, yw
mynydd Seion yn ystlysau y gogledd" (o Jerusalem). Yn " nhir

Joseph," yn mhlith " bryniau tragywyddoldeb," yn eigion y
gorllewin pell, y mae y lie y bydd Seion fawr y dyddiau diweddaf

i fodoli, medd y Bibl; a dywed Micah y " bydd yn niwedd y
dyddiau i fynydd ty yr Arglwydd fod wedi ei sicrhau yn mhen y
mynyddoedd, ac el'e a ddyrchenr goru wch y bryniau, a pbobloedd a

ddylifant ato, a chenedioedd lawer a ant ac a ddywedant, Deuwch
ac awn i fyny i fynydd yr Arglwydd. ac i dy Duw Jacob ; ac efe

a ddysg i ni ei ffyrdd, ac yn ei lwybrau y rhodiwn : canys y
gyfraith a a allan o Seion, a gair yr Arglwydd o Jerusalem."

Cofier fod Seion wedi ufyddbau i'r gorchymyn, " Dringrhagot,

yr efengyles Seion, i fynydd uchel,'' fel y gallasai fod yn alluog i

barotni ty i'r Arglwydd, yn mhen y mynyddoedd, yn gyrchnod

i'r bobloedd gasglu ato. Dywed Esaiah y buasai " llongau'' yn
foddion i ddwyu meibion Seion o bell, a'u harian hefyd, a'u haur

gyda bwynt, i enw yr Arglwydd dy Dduw." Mewn Hong yr wyf
li yn ruy'ned, yn mhlith dros 300 o frodyr a chwiorydd anwyl ; a
thua Seion yr y

Tdym yn hwylio ; ac yr ydym yn myned mewn llaw-

enydd ac hyfryitwch, fel y rhag ddywedodd y prophwyd yn union

a«» danom, " Agwaredigion yr Arglwydd a ddeuant i Seion a

chaniadau o lawenydd tragywyddol ar eu penau ;" " goddiweddant

lawonydd ac hyfrydwch, a thristwcb a galar a ffy ymaith.'' Yr
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Arglwydd a'n llwyddo i gyrhaedd pen ein taith yn ddiogel, fel yr

adeiladom deyrnas Dduw yn fwy nag erioed.

Trwy ddaioni yr Arglwydd, mi a gefais y fraiut o bregethu yr

efengyl yn nghyflawnder ei bendithion, fel ei hadferwyd i

Joseph, gweledydd mawr y dyddiau diweddaf, am dros wyth

mlynedd, ar hyd deau a gogledd Cymru. Pregethais yr efengyl

ar gost fy bun am amser
;
pregetbais yr efengyl befyd ar gost v

byd, trwy fyned i'w plitb beb bwrs nac ysgrepan, yn enw vr Ar-

glwydd, i ddywedyd wrthynt fod Duw wedi sefydlu ei devrnas ar

y ddaear am y tro diweddaf yn yr oes bon, trwy weinidogaeth

angylion, a tbrwy ei lais o'r nefocdd, a tbrwy ysbrvd y bro-

pbwydoliaetb, sef yr Ysbryd Glan, yrbwn agaiff y sawl agredo a

edifarbao, ac a gymmero ei fedyddio er maddeuant pechodau a

derbyn arddodiad dwylaw yr hennriaid ; ac yna efe a gaiff

gyfranogi o'i ddoniau ysbryd ol. Y mae pawb ag sydd wedi

rjfyddhau a'u boll galon i atbrawiaetb y Saint, mewn atebiad iV
gweddiau, wedi cael sicrwydd iddynt eu hunain, gan yr Arglwydd
trwy gael doniau yr Ysbryd Glan, fod eu gwaitb yn ymuno a Saint

y Dyddiau Diweddaf yn gymmeradwy gan y Creawdwr; ac fe

gaiff pawb yr unrbyw sicrwydd ar eu bufydd-dod i grefydd y
Saint a'u boll galon. Yr wyf fi yn gwybod mewn gwirionedd a
sobrwydd, trwy dderbyn yr Ysbryd Glan mewn atebiad i'm

gweddi, mai unig eglwys y Duw byw ar y ddaear, yw Eglwys
Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf; am hyny, ufyddbaed
pawb i atbrawiaetb y Saint, fel y darparont eu hunain i gyfarfod

ag ail ddyfodiad Mab y Dyn. Fe wel y cenedloedd a'u brenin-

oedd arwyddion ei ddyfodiad, ond fe gyrnmerant eu twyllo a'u

dallu gan eu doethion a'u rhai deallus, mai dygwyddiadau
fydd arwyddion dyfodiad Crist. O chwi, breswylwyr y ddaear
cofiwch fod gwaitb eicb doethion, a'ch offeiriaid, a'cb pregeihwyr
yn dywedyd wrtbych, " Tangnefedd a diogelwcb," yn un o ar-

wyddion ail ddyfodiad Crist. Nid a yr oes bon heibio hyd oni
welir yr Iesu yn dyfod ar gymylau y nef (ar warthaf y cenedloedd
anufydd, fel gwewyr esgor ar un a fo yn feichiog), mewn gogon-
iant, " gyda'i angylion nerthol, a than fflamllyd, gan roddi dial

i'r sawl nid ad\raenant Dduw, ac nid ydynt yn ufyddhau i efeng-

yl ein Harglwydd Iesu Grist." Cofied pawb na ddiddyrair Saint

y Dyddiau Diweddaf oddiar y ddaear, ond cynnyddant fwy-fwy

o hyd, hyd nes y Hanwont y ddaear a gwybod aeth o'r Arglwydd;
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o herwydd y mae Duw wedi dywedyd byny trwy enau ei hen bro*

phwydi, ac wedi ei ail-ddywedyd o'r uefoedd yn yr oes hon. Am
byny, bobloedd, ystyriwch beth yr ydych yn ei wneuthur, rhag

eich cael yn yraladd ya erbyn Duw.

Pregethais yr eferjgyl hefyd ar gost y Saint, i'r Saint ae i'r

byd; a thrwy i mi wneuthur y cynghorion a roddwyd i mi, fe

ddarfu i'r Arglwydd fy llwyddo yn mhob peth. Nis anghofiaf

by tu y caredigrwydd uiawr a gefais gan y Saint anwy], a chan

gyfeillion hawddgar; mi a weddiaf drospch yn uchelderau Seion.

Dyumnwn i bob un yn yr offeiriadaeth gilio oddiwrth ddryg-

ioni, a rhoi dylanwad i'r naill y Hall, a dyrchafu y naill y Hall,

nid yn mhresennoldeb eu gilydd, eithr yn absennoldeb eu gilydd.

Yr hwn sydd am gael ei ddyrchaf'u, dyrchafed ei frawd ; ac na

feddylied neb y cyll ei ddylanwad ei bun, trwy roddi dylanwad

i'w frodyr. Yr hwn a ddarostyngo ei hun, a ddyrchefir; a'r

hwn a ddyrchafo ei hun, a ddarostyngir.

Gwrandawed pawb ar lais ei lywydd yn y wir offeiriadaeth, yn

enwedig ar Lywydd y Cynnadleddau Cymreig a'i gynghorwyr;

gwnewch eu cynghorion yn ngwyneb pob peth, a'r Arglwydd a'ch

llwydda yn ysbrydol a thymmorol, yn ei amser da ei hun.

Anwyl Saint, byddwch yn evvyllysgari wneyd yr holl gynghor-

ion a rydd y wir offeiriadaeth i chwi; gwnewch eich goreu i

dreiglo gwaith Duw yn ei flaen, yn ngbanol pob cyfyngder a

thlodi, a chwi a gewch eich gwaredu o Babilon yn amser da

ein Duw, a'ch gwobrwyo ar eich canfed yn y byd hwn, a bywyd

tragywyddol yn y byd a ddaw, os parhewch yn ffyddlawn hyd y
diwedd.

Saint anwyl a ffryndiau, ffarwel i chwi 'nawr,

'Rwy'n myned i hwylio dros ddyfnfor tra mawr,
Er myned i Seion, lie dywed i'y Nuw,
Ca'r cyfiawn yn ddiogel eu cadw yn fyw.
O ffarwel, 'rwy'n myned, gan ddysgwyl ry w bryd,

Eich gweled yn Seion fel teulu yn nghyd.

Saint anwyl a ffryndiau, ffarwel i chwi'n by,
O gwnewch y cynghorion a roddwyd i chwi;
A gwnewch eich dyledswydd yn ddiwyd bob awr,
A deuwch i Seion yn lluoedd tra mawr

;

O ffarwel, 'rwy'n myned, gan ddysgwyl ryw bryd,

Eich gweled yn Seion fel teulu yn nghyd.

Yr eiddoch yn Nghrist,

Liverpool, Chwef, 9, 1852. Eliezer Edwards,
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CYFARWYDDIADAU I YSGRIFENU I'R WASG.

[Allan o " Ramadeg Caledfiyn."]

Wrth ysgrifenu i'r Wasg dylid gofalu am beidio dodi y llinellau

yn rhy agos i'w gilydd. A lie byddo brys yn ofynol, ar ran yr

Argrafiydd, gwell peidio ag ysgrifenu ar ddau du i'r ddalen, bydd

yn haws rhanu y gysgrif [copy) rhwng y Cysodwyr felly er cael y
gwaith allan yn fuan. Er inwyn hwylusdod gwell tori y papur

o faintioli cyruedrol ; sef, pob lien bedwar-plyg i bed war o ddarn-

auj a'r lien hir i wyth o ddarnau. Doder y rhif 1,2, 3,4, &c
naill ai ar y gongl aswy uchaf, neu yn y gwaelod. Gwell gan

rai gael y rhif yn ngwaelod y papur, a gellir felly ddodi llinvn

drwy y gongl ucbaf ar yr aswy i ddal y darnau ynghyd. Os na

fydd yr efrydydd ieuanc yn deall y trefniant o atalnodi yn dda

gadawed byny i'r Argrafiydd. Ond dylid cofio am i bob brawdd-

eg gael ei dechreu gyda Uythyren benigol ; a pbob difyniad o

waith rhyw awdwr arall.

Gofaler yn neillduol am ysgrifenu pob geiriau perthynol i'r

celfyddydau a'r gwyddoriaethau yn eglur; a phob euwau dynion
a lleoedd.

Tyner llinell o dan pob gair y dyrnunir iddo fod raewn llyth-

yrenau Italaidd—ac os byddir yn dewis cael geiriau niewn llyth-

yrenau penigol, tyner dwy linell er cael llythyrenau penigol man.,

a thair llinell er cael llythyrenau penigol mwy. Ond goreu pa
leiaf a arferir o honynt i'r awdwr ei hun ae i'r argraffvdd hefvd.

Os byddir yn dewis gwneud dau neu dri Gwabanran (Para-

graph) o un a fyddo wedi ei ysgrifenu yn lied hir, doder yn niw-

edd y frawddeg, lie y dyrnunir i'r gwahaniad fod, Ymsangau gefi>

i gefn fe.1 hyn ] [. Yna gwneir y cyfnewidiad heb ychwaneg o

drafferth.

Gocheler llawer o nodau cyfeiriol yn ngodre y dail, er eu bod

yn cael eu harfer gan awdwyr o enwogrwydd. Heblaw eu bod

yn gwneud gwaith yr Argrafiydd yn ddrutach, y maeutyn boenus
i'r darllenydd. Os bydd eisiau egluriadau helaeth a manwl ar

ryw betbau fyddo yn nghorff y gwaith, doder hwynt yn niwedd y
llyfr gyda'u gilydd. Os na fydd Cysodwyr yn bur gynefin a'r

llawysgrif, y mae yn gofyn cymeryd cryn drafferth i ysgrifenu yn
eglur, Eglurder y w y cwbl a ofynir.
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Doderllinell o amgylch pob peth na fyddir yn dymuno iddo
gael ei argraffu ; arbeda hyny lawer o ddyryswch ac o anghysur.

Os byddir am i'r enw ymddangos drwy y wasg ysgrifener o yn
ofalus rhag camgymeriad.

AMRYWIAETHAU, &c.

Na pbrind«xh ond er inwyn cariad; ond edrychwch eich bod
yn caru yr hyn sydd hawddgar.

Y tri plieth hyn a ddylai gwraig fod, a'r tri pheth byn ni
ddylai gwraig fod

—

Gwraig a ddylai gadw'i hamser, 'a debyg fel gwna cloc y dre',

Ond ni ddylai byth i adael pawb i'w chlywed fel efe.

Y wraig a ddylai, fel y falwen, gadw at ei thy yn glos,
Ond peidio'i gario ar ei chefn, fel gwna'r falwen, ddydd na nos.
Dylai fod fel careg adsain 'n ateb pan ofynir peth,
Ond peidio mynu'r gair diweddaf, fel gwiia hone yn dd'feth.

T. H.

Taliadau o Chwef. 6 hyd Chwef. 19.—Sir Fynwy, £4; Sir
Gaerfyrddin, £19; Morganwg Orllewinol, £1 18s; Sir Benfro,
£1; DyflYyn Conwy, £1 lis; Dowlais, £1 6s 0-§c ; Aberaman,
£1 13s 6c; Pontytypridd,£l lis 2c; Cwmbach, £1 10s; George-
town, £1 3s; Mertbyr, £2.—Cyfanswm, £36 12s 8fc.

Llyfr Mormon.— Dyinunwn hysbysu dosparthwyr Llyfr
Mormon y bydd yr elw o'r 20fed rhifyn i'r diwedd, yr un fath a'r

Udgorn; ac ar y cyfan, bydd yr elw yn y Llyfr Mormon
Cymraeg, i'r holl ddosparthwyr, yn fwy nag eiddo yr un Seisnig.

" E. J."— Gwell iddo dalu dwy geiniog am gludiad ei ofyniad-
au, a danfon ei enw priodol, cyn dysgwyl am atebion.

" T. D."—Nisgwyddom ni am un newyddiadur Cymraeg gwell
ni Seren Cymru, yr hon a gyboeddir yn Nghaerfyrddin; 03
ydych am ein cynghor ni, derbyniweh hono.

" Byr ei Ddeall.''—Gofyna eglnrhad ar Act. iii, 22,—" Yr Ar-
glwydd eich Duw a gyfyd i chwi Brophwyd o'ch brodyr, megys
myfi : arnoef y gwrandewch yn vnhob peth a ddywedo wrthych."
(Gwel hefyd Deut. xviii, 15.) Y prophwyd a feddylir yw Iesu
Grist, ac nid neb arall, fel y gellir gweled wrth Act. iii, 20—22.
Gobeithiwn nad oes neb mor hurt a meddwl mai at Joseph Smith
y cyfeirir; canys nid " o'ch brodyr" (sef yr Iuddewou) y cyfod-
odd efe, eithr o'r ceuedloedd.

f^T Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am
lyfrau, i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

J. DAVIS, AEGRAFFYDD, MEBTH Y B-T Y DFIL.
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Rhif. 5.] MAWRTH 6, 1852. [Cyf. IV.
c

S W Y D D CYNGHORWR.
[Allan o'r " Millennial Star."]

Yn gymmaint a. bod y gofyniad canlynol wedi ei ofyn i ni, yr

ydym yn ei ateb yn y dull cyhoeddus hwu, fel y gallo pawb ag

sydd yn dal pertbynas ag ef, gyfranogi o'l^wybodaeth a roddir.

" Pa belli yw swydd Cynghorwr? O* bydd Cynghorwr rnewn

Cangen neu Gynnadledd yn anghytunoa'r Llywydd a'rCyr>ghor-

vr arall, yngbylch rhyw beihau, a-ydyw yu gyfreithlawn iddynt

gael eu pasio heb ei gydsyniad ef, a go!y»u ei fod ef yn cael ei

alv.- yn pyfri fol roewn rhan am yr hya a wt?i;hrcdir gan Lywydd-
iaeth y cyfryw? A ddylai yr achos gael ei benderfynu gan
awdurdodau uwcb, ai peidio ?"

Aleb.—Swydd Cynghorwr i Lywydd yn yr Eglwys yw hod yn

unol ag ef yn holl achosion yr Eglwys y gelwir ef i lywyddu

ami, fel y byddont un

—

Y LLTtWi'DDiAETH ; cyd-ymddyddan ag

ef a chyfranu iddo bob gwybodaeth a fyddo yn dal cyssylltiad a

lleshad y gwaith a ymddiriedwyd i'w ofal, ag y byddo efe (y

Cynghorwr) yn feddiannol ami; crybwyll am bob mesurau wrth

y Llywydd ag a ymddangosant yn llesol neu fanteisiol i'r achos;

a rhoddi iddo y cyfryw gynnorthwy ag a fyddo yn anghenrheid-

iol i gario allan ei benderfyniadau trwy ymgynghori, pregethu,

ysgrifenu, argraffu, a pbob moddion cyfreithlawn ereill.

Mae yn dygwydd weithiau fod Llywydd, ar ol clywed golyg.

iadau a theimladau ei Gynghorwyr ar ryw bwnc neu bynciau ag

a fyddo ganddynt dan ystyriaeth yn derbyn gair yr Arglwydd

trwy yr Ysbryd Glan, ac yn gwahaniaethu yn hollol odditvrth y
naill neu y Hall, neu oddiwrth y ddau, .ac ya dangos y pr.nc
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meivn llawer gwell goleuni nag a feddyliwyd yn flaenorol
;

yna,

os bydd ei Gynghorwyr yn on yn ysbryd yr Efengyl, groesawant

V cynghor nefol gyda llaweuydd, a theimlant rcewn gweithred ac

mera gwirionedd ei fod ef jn gymmaint o Lywydd amynt hwy

ag yw yn Lywydd ar y bobl. Hyn yw natur a gallu yr alwedig-

aeth o Lywydd yn yr Offeiriadaeth Santaidd,— y mae i lywyddu

arno ei hun, ar ei Gynghorwyr, ac ar ei bobl. Efe yw y^jen: ei

Gynghorwyr, raegys breichiau, a weinyddant gyrnhorth, meithrin-

iaetb, a chynnaliaeth, fel y hyddo y pen yn y sefyllfa oreu a fo

posibl i dderbvu JaJ^uddiadau yr Ysbryd, a thrwy hyny wybod

pa beth sydd er iachawdwriaeth yr holl gorff
;
yna y breichiau a'r

dwylaw a allant ymestyn ar led, achyfranu y bendithion byny i

lioll ranau y corff, fel y byddo natur yr amgylchiad yn gofyn, fel

y byddo ei boll aelodau yn llawn bywyd ac icohyd.

Os bydd unrhyw Gynghorwr yn teitnlo ynanfoddlawn i cldwyn

cyfrifoldeb ei alwedigaeth, efe a all, wrth gwrs, wrthorl gwasan-

aetbu ; a phe teimlai fod penderfyniadau ei Lywydd yn angbyf--

iawn, efe a allai apelio at awdurdod uwch yn yr Eglwys am
benderfyniad arnynt. Y mae, o ganlyniad, yn gyfreitblawn i

Lywydd benderfynu, fel y cyfarwyddir ef gan ddoethineb yr

Ysbryd Glan, pe buasai an o'i Gynghorwyr yn gwahaniaethia

oddiwrtho yn ei olygiadau.

SALM GYMREIG,

0, Arglwydd, cyfarwydda fy meddwl mewn myfyrdodau am
dy fawr ddaioni, a'th gariad digyffelyb atbreswylwyr y ddaear.

Dyrchafa fy mryd uwcbla;v pethau darfodedig y ddaear, i synied

ypethau byny sydd yn destun can yr angylion.

Tithau, fy enaid,bydd ufydd i gael dy arwain ar lwybrau cyf-

jawnder, ac na rodda ormod o'th sylw ar betbau sydd yn myned

heibio.

Y byd a'i fawredd presennol a ddarfyddant; am hyny, fy

enaid, ystyria ogoniant y byd a ddaw, a dedwyddwch y sawl a

wnel ewyllys yr Arglwydd.

O, ruor ffol yw dynion yn gosod eu bryd i ufyddhau i ddiafol
s

ac esgeuluso gorchymyniou Duw, y rhai a ddygant heddwch

parhaus i'w mynwesau.

i
O Arglwydd, a'm Tad oddi uchod, arwain ii i werthfawrogS
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I3 cuisa, ac i ymbyfrydu yn nghyfiawniad dy ewyliys; bydded

oi'n dyn yn mhell oddiwrthyf, a'th ofn di yn gdynu yn fy nwyfron.

Llewyrched goleuni dy efengyl o liaen fy llygaid, fel y gwelwyf

trwy niwl tywyllwch y byd, ac y cyf'eiriwyf fy nghamrau tna

Seion, cartrefle y pur eu calon, a dinas Duw.

Gogoniant a gwychder Babilou sydd fiiaidd gan fy enaid, ac

hiraethu yr wyf am wlad well, a dyfod allan o'i chauol hi. Blin-

ais yn ei chyrndeithas, a gwell genyf ymadael o
7
i chyfilniau.

Am byny, O Dad tragywyddol, estyn allan dy fraich at y rhai

egwan, at y tlawd a'r helbnlus, a dwg hwy yn ddiangol drosodd i

canys pwy fel tydi a'n cynualia wrth deithio y mor, ac yn

:)ghauol peryglon yr afonydd.

Tydi sydd yn llywodraetbu pob petb, a'r holl elfenau a ym-

liyfrydant i'th ufyddhau, a dwyn i ben dy amcanion.

O Arglwydd, achub dy bobl i le o ddiogelwch, lie y gellir ym-

guddio rbag y dymhestl sydd arymosod ar y rhai anwir. Saf ar

ddeheulavv dy blant, a dynoetha dy fraich ar eu rhan, fel y gwelo

ac y rbyfeddo y Cenedloedd.

Gair dy ddoethineb a gadwaf, ac mi a ddysgwyliaf am dy

fendithion addawedig : gwn nas peidiayr Arghvydd gyflawni ei

air, i'r cyfryw a gad want ei orchymynion.

Dysg ddoethineb i'th was, fel y byddo ddoeth i wneyd daioni

;

ac ychwanega ei wybodaeth, fel y dangoso i ereill ffordd eglur

at Dduw.

Na ad, O Arglwydd, i'th Ysbryd fod yn absennol o'm teml,

eithr tywyned ar fy enaid yn wastadol, ac na chaffed tywyllwch y
byd le ynof.

Hyfryd yw genyf ysgrifenu dy air, a chyhoeddi newyddion da

Seion yn y wlad y'm ganwyd.

Perlau uchelbris a roddodd yr Arglwydd i mi yn fy nwylaw, a

thrwy ei gymhorth ef y dangosais hwynt mewn lliw newydd.

Clodfarer yr Arglwydd am gofio am danom mewn pryd, cyn y
dydd drwg.

O, Saint, cenwch foliant seinber, oblegid yr Arglwydd a fa

drugarog wrth eich cenedl : estynodd oleuni tanbaid yn nydd y
tywyllwch duaf ; a gwaredodd filoedd o deyrnas y diafol,i ryddid

preswylwyr Seion.

Gorfoledded fy enaid yn dragywydd yn iacbaw-dwmeto Ty

^Nuw,a chyduned pawb i glodfori y Goruchaf,
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YR EFENGYL GUDDIEDIG.

" Os cuddiedig yw ein hefengyl ni," medd yr Apostol Paul, " ji

y rhai colledig y mae yn guddiedig; yn y rhai y dallodd duw
3

byd liwn feddyliau y rhai digred, fel na tbywynai iddynt lewyrch

efengyl gogoniant Crist, yr hwn yw delw Duw" (2 Cor. iv, 3).

.Nid peth cyffredin yn hanes yr efengyl, yw ei bod yn cael ei

chyhuddo o fod yn guddiedig. Mae y mwyrif yn mhob oes yn

metbu cael eu boddloni ynddi. herwydd nad yw yn gwneyd e:

bun yn ddigon amlwg i'r byd. Mae yr efengyl yn alia Duw, ac

oblegid fod gallu Duw yn dra gwahanol i allu dynion, y mac yr

efengyl yn guddiedig i laweroedd, ac nia gallant ei dirnad. Pa

gymmaint o ddynion sydd wedi eu dallu gan dduw y byd hwn, fel

na thywyna iddynt lewyrch efengyl Crist ! Y mae miliynau o

bobl yn ymbalfalu yn y fvwyllivch, yn nbeyrnas y diafol, fel nas

gwyddant ddiaa am natiir goleuni yr efengyl ; a pban sorjir rhy w-

betb wrtbynt am efengyl Crist yn ei syinlrwydd, ymddangosa

iddynt yn efengyl guddiedig. Meddyliaut nad oes dun dirgelioii

j fod yn gyssylltiedig ag tfengyl yn yr oes lion, na dim gallu

Duw; a pban bregetbir idldynt efengyl gallu Duw, dywedant y
dylent gael gweled aiwyddion, herwydd fod efengyl felly yft

guddiedig. Yn awr, y mae yr efengyl yn guddiedig, ond nid yw

yn guddiedig i'r rhai ag ydynt yn y goleuni, eithr i'r rhai colled-

ig, ag ydynt wedi eu dallu gan dduw y byd hwn. Pe na buasai

dynion wedi eu dallu i'v fath raddau, ni fyddai yr efengyl rnor

guddiedig iddynt. Y maent yn barnu pob peth wrth y rhitii

grefyddau a fyddont hwy wedi gofleidio; ac os na fydd y cyfan

sydd yn perthyn i efengyl Crist yn ateb i'w dysgwyliadau hwy,

condemniant hi fel yn efengyl guddiedig, yn proffesu yr hyn nad

yw erioed wedi ei amlygu, na rhoddi prawf am dano. Ond

diolch i Dduw, nad oes achos i neb anobeithio cael gafael ytt

yr efengyl guddiedig. Gall pawb a ewyllysiont wrreutburewyllys

Duw, ddyfod allan o ganol eu tywyllwch, oblegid y mae Duw yn

anfon allan ei weision i gyfarwyddo y cyfryw pa fodd i ddyfod o

byd i'r efengyl guddiedig, fel y canfyddont lewyrch teyrnas y
goleuni, lie nad yw yr efengyl yn guddiedig i neb. Nis gall y
byd dderbyn Ysbryd Duw, hyd nes y delont i mewn fel plant

bycbain trwy y porth cyfyng, sef bedydd er maddeuant pechodau
;

ac felly nis gallant amgyffred gallu Duw, yr hwn yw yr efengyl
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g-uddiedig. Gnd pa-wb ag sydd yn dyfod gyda chywirdeb calon i

y.niofyn gwirionedd, y mae'r ffoidd union yn agor o'i tiaen, ac

arweinir ef i .nswn i deyrnas y goleuni, «c i feddiant o efengyl

gallu Dutv, yr hon ni fydd guddiedig iddo ef tra y parhao yn

ffyddlawn hyd y diwedd. Iddo ef y mae yr addewid o "eglurhad

yr Ysbryd Glan," yr hwn a dystia wirionedd crefydd yn fny

efleithiol na holl wyrthiau y byd.

Nid rhyfedd fed efengyl Crist yn cael ei herlid yr amser gynt,

nac ychwoith yr aniser presennol, oblegid y mae yn guddiedig i'r

holl rai colledig, y ihai ni fynant y gwirionedd. Ni all neb

ddyfod o hyd i'r gwirionedd, heb foe! onestrwydd yn ei galon; ac

heb yr onestrwydd hwn, y mae yn anrnhosibl cael gafael yn y
goleuni, neu yn yr efengyl guddiedig. Am hyny, pwy bynag a

swyllysio yn ei galon i feddiannu y gwirionedd, edifarhaed a-r

frys, a chymmered ei fedyddio er maddeuant pechodau, ac yna

efe a dderbynia ddawn yr Ysbryd Glan, yr bwn a eglura iddo alia

Duw, nea yr efengyl guddiedig, fel y gallo ei en&id lawenhau ya

-. tchstwdwriaeth ei Dduw.

EPiSTOL I'R EGLWYS IN JSGHYMRU.

Anwyl Saint,—Mae bwriad mawr wedi bod ynwyf i bresennoli

y hunan yn eicb plith chwi yn y Cymmanfaoedd a'r Cangen-

aUj ac y mae hiraet'h mawr yn ddiammau arnoch chwithau am fy

Mgweled, a chlywed fy lleferydd, ond nid mwy nag sydd arnaf fi.

am fod >n eieh cymdeithas chwi. Mae gwaiCh Duw yn fawr, a'r

amser yn fyr. Yr wyf wedi bod xnov brysur yn ddiweddar gyda

gwahasiol bethau pevthynol i'r Eglwys, fel nad oedd yn bosibl i

mi braidd fvned oddi cartref, o berwydd fod cymmaint o lythyron

yn dyfod o wahaRol fanau, sef o'r America, Liverpool, &c,

vnghyd ar gwahanol Gynnadleddau Cymreig, pa rai oedd yn

xhaid eu hateb yn union. Kvdded i ewyliys Duw gael ei

gwneyd; os yw efe yn gneled mai fel hyn yr wyf yn gwneyd

mwyaf o waith ac o ddaioni yn yr amser presennol, dywedei fy

inrodyr a'm chwiovydd, Amen. Yr wyf yn gobeithio y gwna yr

Arglwydd agor fy ffordd i gael eich gweled chwi oil cyn diwedd yr

laf nesaf. Mae y brawd Davis hefyd yn brysur iawn yn cyf.

rcithu Llyfr Mormon ; a bydd y llyfr gogoneddus hwn wedi ei

ten erbyn y 25aiu o Ebrill nesaf; ac yr ydym yn gwahodd
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hb\\ Lywyddion Cynuadleddau Cymru i Merthyr erbyn yr smser

hyny, os bydd eu hamgylchiadau yn caniatau. Mae y brawd

Pugh hefyd yn ei lawn waith, ac yn myned yn mlae.n yn

llwyddiaunus.

Mae y brawd Eliezer Edwards ac Henry Evans wedi myned

tua Seion gyaa chwmpeini.bycban o'r Saint Cymreig ; a bydded

i'r dynion da hyn fwynb.au y wlad, a chaniadau tragywyddol ar

eu penau, ynghyd a'r boll ffyddloniaid ag sydd gyda hwy. Mae

57 o Saint o Gyroru wedi yrafudo eleni trwy gynnorthwy y Dry-

sorfa Ymfudol Barhaus. Gwelwch wrtb hyn fod prophwydnl-

iaethau ein gelynion wedi eu profi yn gau; ac yr ydym yn

hwriadu yn y gwanwyn nesaf i ddanfon ychydig o dlodion

ffyddlawn, o bob Cynnadledd yn Ngbymruj ond pa faint, nis

gallwn ateb yn bresennol. Mae hyny yn yinddibynu ar ffydd-

londeb y Cynnadleddau,ac wrth eu ffrwythau yr adnabyddir hwy.

O, gyfoethogion ag sydd wedi eicb goleuo gan oleuni y\

Efengyl, ac wedi dyfod i adnabyddiaeth fod Teymas Dduw wedi

ei sefydlu am y waith dd^weddaf ar y ddaear, gwrandewch av

ocheneidiau y gweddwon a'* amddifaid, j tlawd a'r aughenus, &c ,

pa rai sydd hwyr a boreu yu gweddio Duw am iddo eu gwaredu

hwy allan o'u cyfyngderau, a chael gwaredigaeth yn Seion ; a*

gwrandewcb ar lais Duw, yr hwn sydd yn dywedyd wrthych am
drysori yn y Drysorfa hon; ac os gwnewcb cbwi felly, bydd

trysorgwell yn eich aros chwi yn y nef ; aehwi a fyddwch fendig-

edig byth yn Nheyrnas yr Immanuel. Gwrandewch ar laia yr

Ysbryd ag sydd yn dywedyd y petbau hyn wrthych. Mae
cannoedd eisoes wedi cychwyn ar gost hon, ac y maent yn

bendithio enw Duw y dydd heddyw, am drefna cynllun mor

ardderchog a'r Drysorfa hon i'w cludo hwy drosodd i Seion ; am
hyny, ymdrechwch, y tlodion, cyfoethogiou, a phawb yn yi

Eglwys hon, i gyflawni bwriadau Duw yn y. peth hwn, fel nob

peth arall.

Ymdrechwch. frodyr. Mae erlidigaetbau mawrion ar gyfodi ar

hob tu i ni, ac y mae barnedigaethau Duw hefyd yn nesau, a

bydded i chwi oil gadw y " Gair Doethineb." Nid oes genyf rl

ifydd y gall nn swyddog yn yr Eglwys hon fod yn llwyddiannus

yn ngwyneb yr boll addysgiadau pwysig sydd ar y pwnc hwn.

Llawer o ddadleu sydd wedi bod yn mblith y Saint ar y Gair

Doethineb:. un yn dweyd. ei fod yn orcbymyn; na, jWB&daj '
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Hall, peth sydd rhwng cyDghor a gorcbymyn ydyw (a pha betli

ydyw hyny, nis gwn)
;
yr wyf finnau yn barnu mai cynghor

ydyw,meddai arall: dacw y Hall yn y dafarn, ei bibell yn ei

geg, ac un goes dros y Hall, a'i beint o'i flaeu, yn dweyd, " Yr

wyf finnau yn barnu nad ydyw ddim yn gynghor.'' Ac yn

ngwyneb yr boll bethau byn, y mae Duw wedi dyfod a tbori y
ddadl, ac wedi dweyd mai gorchymyn ydyw ; ac yna darfydded

pob siarad ofer yn eicb plith.

Dytna yr haf yn nesau, a dyma gyfle yn awr i'r offeiriadaeth

adnewyddu eu gwaith mewn cyssylltiad a phregethu allan, &c,

rnewn lleoedd nad oes ystafelloedd ; ac yr ydym yn dymuno ar

yr holl Henuriaid ag sydd a'u hamgylchiadau yn caniatau,i fyned

allan i'r trefydd a'r pentrefydd, ac i'r w-lad oddiamgykh, i acbub

eneidiau ein cyd-ddynion, ac i sefydlu Bglwysi; cofiwcb mat

dyma y tymmor goreu a allwn gael yn Mabilon, a bydded i

Lywyddion y Cynnadleddau edrych fod byn yn cael ei gario yn

mlaen.

Ycbydig o gyngborion etto ar ddyledswyddau y gwabanol

swyddogion :

—

Dyledswyddau y Diaconiaid.—Bydded iddynt gynnorth-

wyo yr Athrawon, ac edrych i mewn i amgylchiadau y Saint,

megys tlodi, &c. ; ac y mae ganddynt bawl, ar yr ochr arall, i

edrych a fydd neb yn gwastraffu, &c, a gofalu fod yr holl dlodi

yn dlodi cyfreithlawn, ac yn teilyngu cynnortbwy.

Dyledswyddau yr Athrawon yw ymweled a thai yr aelodau

yn ami, a gofalu na fyddo dim drygioni yn cael ei gario yn mlaen

yn eu plith, eu dysgu hwy i fyw yn dduwiol, a dangos gweithred-

oedd da o flaen y byd.

Dyledswyddau yr Offeiriaid yw ymweled a thai yr aelodau,

eu holi hwy a ydynt yn gweddio yn gyhoeddus ac yn ddirgelaidd,

a dwyn ar gof iddynt egwyddovion yr Efengyl, er iddynt gael

gweled a ydynt yn y ffydd, &c.

Dyledswyddau yr Henoriaid yw ymweled a thai yr aelodau,

dwyn ar gof iddynt mai trwy arddotliad dwylaw yr henuriaid y
cawsant bwy ddawn yr Ysbryd Glan, &c, a myned oddi cartref i

bregethu, a'r Offeiriaid i bregethu oddi amgylch gartref; a phan

fydd rhyw beth allan o le rbwng yr aelodau a'u gilydd, bydded

i'r Henuriaid a'r Offeiriaid gydnabod mai nid eu swydd hwy ydyw

g.etllo materion, ond gadael hyny i'r Athrawon, a'r Diaconiaid
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i'w cynnortbwyo hwy os bydd anghen. A bydded i chwi ym--

drechu gweinyddu yn eicli swyddau, fel y byddo i Dduw gael

gogoniant oddi^rthych, ac i'r Eglwys gael lies ac adeiladaetb; a.

bydded i Dduw eich bendithio chwi i'r dybsn byny, yn enw Iesa

Grist. Amen.

W. S. Phillips.

14, Castle St., Mertbjr Tydfil.

NODrADAU W. GIBSON AR LYFR MORMON.
[Parhad o tud. 47.]

Yn bresennol cymmeraf olwg ar rai petbau ereill a gofrestrir yn

Llyfr Mormon. Yn nbud. 46, darllenir fod cynbreswylwyr

America yn adnabyddus o ysgrifeniadau Moses a'r prophwydi,

canys Nephi a ddywed:—"A myfi a ddarllenais iddynt lawer o.

bethau yr hyn oedd ysgrifeijedig yn Llyfr Moses, ond fel y gallwn

yn gyflawn eu darbwyllo i gredu yn eu Prymvr, myfi a ddarllen.

ais yr hyn a ysgrifenwyd gan y prophwyd Esaiah." Yn nhud.

1], darllenwn iddynt gymineryd gyda hwy yr ysgrifeniadau byny

o dir Jerusalem, yn cynnwys pum Llyfr Moses, ac ysgrifeniadau

y prophwydi hyd ddyddiau Zedekiab, Cymbarer hyn a'r byn a
ganlyn. Mr. C. Colton, yn y gwaith y cyfeiriwyd ato yn barod,

pan yn llefaru am yr abertbau, a ddywed, "Ar rai acblysuron

byddai yn rhaid i"r aberth nid yn unig fod yn wyn, ond yn unlliw

ei flew, a byddai unrbyw fath o fai yn ddigonol i'w gondemnio."

Efe he/yd a ddywed, tra y canant ac y dawnsiant o amgylch i'w

habertbau, y santaidd enw Hebreig Je-bo-vah, a ellir yn hawdd

ei ddeall, a'i wabaniaetbu; y mae ganddynt hefyd yr enw Heb-

reig A-la-heem, mewn ffurff sylweddol, yn gymhwysedig at yr

Ysbryd Mawr, ac yn eu caniadau cyssegredig Hal e-liw-ia yn

fynycb a glywir mor berffaith ag mewn unrhyw gor Cristionogol

;

y mae ganddynt hefyd lestr cyssegredig, neu Arch y Cyfammod^
yr hwn a ddefnyddiant ar rai achosion, yr hwn a berchid gyda'r

anrhydedd mwyaf crefyddol.

Yn nhraetbawd M. M. Noab, yr hwn a gyhoeddwyd yn New
York, yn y fl. 1837, ynghylch fod yr Indiaid Americanaidd yn,

deilliaw o ddeg llwyth colledig Israel, ac yn mhlitb ereill gwelwn

ef yn dyfynu yr awduron canlynol. Mr. Adair, yr hwn ar ol iddc

roddi nifer o eiriau Hebraeg arferedig yn eu mysg hwy, a ddywed.A
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—"Mae gan yr Indiaid eu prophwydi, a'u liarchoffeiriaid, yr un

fath ag a feddai yr Iuddewon, ac nid o ddetboliad byrbwyll, ond

wedi eu dewis gyda phwyll allau u'r dynion doethaf a'r rhai mwyaf

pwyllog; a hwy a ordeiniaut eu liarchoffeiriaid trwy enueiniad ;

ac y mae ganddynt yn eu cyssegrau le cyffelyb i'r lie santeiddiolaf

yn y deml. Y prif ddewin, neu yr archoffeiriad, a wisga beth

mewn cyffelybrwydd i'r ddwyfroneg gynt, cragen wen pysgodyn

(a white conch shell), wedi ei hadduruo fel ag yr addurnid yr

Urim gyda'r meini gwerlhfawr, ac yn lie y dalaeth aur a wisgai

y Lefiad ar ei dalcen, yr Indiad a wisga ei aeliau a thorch o blyf

alarch, ac a wisga siobyn gwyn o blyf, yr hwu a eilw efe yn

Yatira. Mae gan yr Indiaid eu Harch, yr hon a gariant bob

amser gyda hwy i frwydr, pa un a wylir yn ofalus. Y mae yn

deilwng o sylw na fyddant byth yn rboddi yr Arch ar y ddaear,

ar dir bryniog, lie y byddai cyflawnder o geryg tnawriou, ond

rhoddant hi i orphwys ar y gwastad-diroedd anial (prairies),

ar foncyffion byrion, ar ba rai hefyd yr eisteddant hwythau. Y
gosodiad hwn o eiddo Mr. Adair mewn perthvnas i'r Arch, a gad-

arnheir gan amryw deithwyr. Major Long, teithiwr diweddarach,

yn ei bynt tua'r Mynyddoedd Creiglyd, a ddywed am yr Arch, "y

rhoddid hi yn sytb, ac ni oddefid iddi byth gyll'wrdd a'r ddaear.

Traddodiad a'n hysbysa fod tri o wahanol bersonau yn cael eu

tueddu gan gywreinrwydd i chwilio dirgelwch y gragen, pa rai a

gospwyd yn uniongyrchiol am eu halogiad a llwyr ddallineb."

Hyn, gan hyny, sydd dystiolaeth gadarnhaol fod yr Indiaid yn
adnabyddus a chyfraith Moses, ac i ddangos fod ganddynt hwy
hefyd ryw wybodaeth am y Testament Newydd, dyfvnaf yr hyn
a ganlyn allan o waith a argraffuvd yn Llundain'200 mlynedd yn
ol, gan un Matthew Costerden, o dan yr enw Cliristiaiwyraphie,—-

"Yraddengys fod yr Americaniaid yn meddu peth gwybodaeth am
Grist, cvn dyfodiad yr Yspaeniaid atynt. Francis Lopez de Co-

mora a ddywed yn ei ysgrif, fod y bobl hyn yn aurhydeddu'i-

groes. Myfi a ddarllenais hefyd yn Postel, fod rhyw Quezel

Covatsian wedi ei ddilladu a gwisg wen, yn orchuddedig a chroesau,

cochion, yn pregelhu ofn un Duw, ac y busai ad-daliad o gosped-

igaeth neu wobr dragywyddol ar ol y fuchedd hon."

Goraora, yn ei banes am yr Indiaid, yn desgrifio cynnadled']

Nicaragua gyda Gil Goncales, sydd yn arwain y penaeth hwn i

aaewn fel yn rhoddi amryw o ofyniadau i'r Yspaeniaid. Gofynsi
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a oedd y Cristionogion yn bysbyso'r diluw mawr yr hwn a lyr.c-

odd y ddaear, dynion ac anifeiliaid ? Pa un a oedd y ddaear i gael

ei chwyldroi, ueu y ffurfafen i gael ei symud, pa beth oedd yr an-

rhydedd ddyledus i'r tri unol Dduw, pa le yr elai eneidiau ar ol

rnanv, a pha beth a fydd eu gwaitb ?

Y peth nesaf y sylwaf aino yw fod Llyfr Mormon yn rhoddi

cyfrif am y ddwy genedl wahanol o bobl, y rbai a breswyliasant

gyfandir America; pobl y genedl gyntaf a ddaethant oddiwrth

dwr Babel, a'r Hall sydd ran o bad Jacob, y rhai a ddaethant o

Jerusalem, yn nyddiau Zedekiah, brenin Judah. M. Noab, yn
ei draethawd ar darddiad yr Indiaid Americanaidd, ar ol ymdrechu

profi fod yr Indiaid preseDnol yn ddisgynyddion o Israel, niyn-

ega fod rhai o'r hen adfeilion a gafwyd yno yn rbwym fod o yn waith

pobl ereill; efe a ddywed :—"Ond pwy oedd y Tultequans a's

Azeteques, sylfaenwyr yr amherodraeth hon yn America? Pwy
a adeiladodd pyramidiau Cbolula a dinas Palenque? Nid yr

Iuddewon. Yma yr ydym yn cael gwyriad hynod oddiar y llwybr

ar ba un y cychwynasom yn y dechreu, (yr hyn oedd profi yr.

Indiaid yn Israeliaid); darganfyddiad arall tra hynod, yn cael ei

nodi befyd gan dJygwyddiadau nid mwy syn na rbyfeddol."

Yma, elto, y mae tystiolaeth Llyfr Mormon yn cael ei

chadarnhau.

Yn Llyfr Mormon, o tud. 503 i 509, cawn hanes am genedl

ddrwg ac eilunaddolgar, y rbai a aberthent wragedd a pblant i'w

heilunod, a diuystriad cenedl gyfan ganddynt, oddiar y ddaear

trwy ryfel.

Er cadarnhau hyn rboddaf enghraifft o'r "New York Sun,'' am
Mehefin 9, 1848. "Mae Yucatan yn fedd i genedl fawr ag sydd

wedi diflanu yn ddiarwybod, ac beb adael unrbyw hanes ar ei

hoi. Y mae pob coedwig yn mynwesu gweddillion mawreddog o

demlau mawrion, wedi eu cerfio drostyr.t ag arwydd-luniau ffydd

ymadawedig, ynghyd a dinasoedd ardderchog, palasau gwych a

charneddi pa rai, yn eu hunigedd galarus, a ardystiant ardderch-

ogrwydd medr eu badeiladwyr. Maent yn feddrodau i genedl

ardderchog, ond heb ddwyn un enw na beddargraff. Y braw

neillduol gyda pha un y cilia yr Indiad oddiwrthynt, pan yn
adrodd rhyw draddodiad cymmysgedig o ddiddymiad corff cyfan

•o bobl trwy waed a than, gan ei gyndeidiau—cenedl ffymigaidd

ac ysglyfaethgar. yn ymbyfrydu mewn aberthau dynol—yw j
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cyfan a eill dychymmyg ddweyd am y modd y cafodd trigianwyr

cyntefig Yucatan, eu croesi allan, yn un cyfangorff, o dudalen

bodoliaeth.''

Yn Llyfr Mormon, tud. 501, cawn allan y dywedir mai y He y

safai y dinasoedd a'r lie y dkldymwyd y bobl byny, oedd y

iynedfa gul yr hon a anveiniai i'r tir deheuol (neu yr hwn a rana

ogledd a deheubarth America)
;
yn awr, edrychwch ar eich

darlunlenau, a chwi a ganfyddweh yno Yucatan, He y mae adfeil-

ion y diuasoeld hyn yn ganfvddadrcy, a'r lie yn ol y dyfyniad a

gymmerwyd allan o'r New York Sun, ag mae traddodiadau yr

Indiaid o byd yn cadarnbau gwirionedd Llyfr Mormon ;'ar y 346

dud. o Lyfr Mormon, canfyddwn hanes y modd y byddent yn

amgau eu dinasoedd. "A bu i Moroni yn ddibaid wnenthtir

parotoiadau i ryfel,neu amddiffyn ei bobl yn erbyn y Lamaniaid,

oblegid efe a archodd iddynt gloddio y ddaear yn bentyrau O

amgylcb ogylcb i'r boll ddinasoedd, trwy yr holl dir a feddiennid

gan y Nepbiaid.'' Wrth ddarllen y dudalen nesaf, cewch allan

fod y dinasoedd y siaredir am danynt, eu bod wedi eu bamgau, yn

ngogledd-bartb America.

Yn awr, rboddaf ddyfyniad allan o waith ar bynafiaetbau yr

America, gan Josiah Priest, yr hwn, pan yn llefaru am y moel -

gloddiau hyn, a ddyfyna dystiolaeth Mr. Breckenridge, yr hwn a

ddywed, " Y twmpathau byn yn gystal a'r amddiffynfeydd, ydynt

i'w gweled tua cbyssylltiadau yr boll afonydd ar bydy Mississip-

pi, yn y cyrlead mwyaf dewisol am drefvdd, ac yn y darnau

eangaf o dir ffrwythlon ; mae eu rhifedi,feallai, uwchlaw tair mil;

a'r lleiaf ddim llai nag ugain troedfedd o iichcler, a thri chant

mewn amgylchedd." Yn y gwaelod, efe a ddywed, yn mbellacb,

" Yr wyf wedi fv niherffaitb foddloni fod dinasoedd cyffelyb i'r

rhai byny yn yr hen Fexico, o amryvv gannoedd o nloedd yn

bodoli yn y wlad orllewinol hon." Fel byn y mae rhan arall o

Lyfr Mormon yn cael ei gadarnhau.

Yn nhud. 141 o Lyfr Mormon, darllenwn am ran o'r Nepbiaid,

(parai oeddynt yn wynion) yn gadael eu hrodyr, ac yn myned ar

eu penau eu bunain; felly ni ddyfeihwyd mo honynt hwy, pan

syrtbiodd y rhan avail o honynt, tiwy ddwylaw y dynion cochion,

y Lamaniaid.

Mewn dyfyniad a gymmerwyd o'r American Sun, am Dach-

wedd 26, 1816, dywedir fod gwaith wedi ei gyhoeddi yn ddiwed&-
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ar, yn mhaun yr oedd banes llawn am genedl o anwariaid gwyn-

ion a ehvid Muncbees, y rhai y dywedir am danynt yn ddiau eu

bod mewn bodoliaeth mewn dyflryn yn m}-

sg Siena Los Mimbros.

Yma, dracbefn, fe'i cadarnheir. Y darllenydd a wel fod nifer

fawr o'r darganfyddiadau hyn a wnaed wedi eu cyhoeddi ar ol i

Lyfr Mormon gael ei argraffu ; apbob darganfyddiad a wneir sydd

brawf arall o'i wirionedd ; ac nid oes cymmaint ag un darganfydd-

iad a wnaed, yn gwrthddywedyd un gosodiad o'i fewn ; y mae yn

cytuno a hw)rnt; y mae yn cytuno a thraddodiad; cyduna a

iheswm; cyduna a'r Beibl ; mae ei bropbwydoliaetbau yn cael

eu cyflawni ; ei atbrawiaethau ydynt bur; a gall miloedd dystio

am Lyfr Mormon, mai gwiryw.

Er lies i'r Saint, dywedaf y gellwch ganfod llawer o'r dyfyn-

iadau blaenorol yn fwy cyflawn mewn rhai o gyfrolau blaenorol

y "Millennial Star.''

(I'w barhau.)

PENNTLLION.

Chwi, Gymry lion", dewcb mewn hedd

1 deyrnas Dduw, cawn ddwyfol wledd
;

Er gogoneddu Breniu Nef,

Rhaid dod yn ddeiliaid iddo EC

Mae'n galw ar holl ddynol ryw,

Gan ddVedyd, Dewcb i deyrnas Dduw,

Sef trwy ei weision ; felly mae

Yn rhoi dadguddiad yn ddiau.

O dewcb i'w deyrnas Ef yn glau,

Cewch yma'n rbad eich llwyr ryddbau
;

Mae'r Ysbryd Glan i'w gael i cbwi,

'Run modd ag mae ef genym ni.

Llefaru a thafodau wnawn,

Cyfieithad trwy'r un Ysbryd gawn
;

Prophwydol ddawn gawn ganddo El',

Sin Tad a'i rbydd i ni o'r nef.

Cyfrana in' ei air o'r nef,

O'r ddaear hefyd daeth ei lef,
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'llhon fu'n guddiedig amser maith
;

Ond aaiser eidadguddiad ddaeth.

Cydunwn oil i sehiio clod,

Mae*n iachawdwriaeth wedi dod;

Mae Daw yn galw—clywch ei lef,

Ar bawb i ddod i'w deyrnas ef.

Ymdrechwn oil o unol fryd,

Er dwyn i'w deyrnas bawb o'r byd;

Mae Duiv am wel'd y byd o'u bodd,

Tn dod i'w ganlyn Ef ar goedd.

Mawrhawn, O Saint, ein braint o'r bron,

Gan yrodrecb yn yr Eglwys hon
;

Hyd nes cyrhaeddom ben ein taith,

Gwobrwyir ni yn ol ein gwaitli.

George Watki k,

GWYBODAETH.
[Parbad o dud. 59]

Gan fod gwybodaeth yu dda mewn ystyr dymraorol, pa faint mwy
mewn ystyr ysbrydol. Y mae dynion wedi cael eu dysgu fod

Daw mewn bodoliaeth, ac ei fod yn anghyfnewidiol, heb gysgod

troedigaetb, a bod ganddynt hwythau eneidiau sydd i gyd-oesi a

thragywyddoldeb, naill ai mewn gwynfyd neu mewn adfyd, a bod

Iesu Grist, Mab Duv, wedi bod ar y ddaear yn trefnu llwybr neu

ffordd, fel y gallai dynion, trwy rodio ar byd y cyfryw, gyrbaedd

y gwynfyd nefol, a chael eu gwared rbag yr adfyd tragywyddol,

a bod yr Iesu anghyfnewidiol wedi tystio am y llwybr hwnw,

mai cul yw, ac mai ychydig sydd yn rhodio ar byd-ddo, a bod

il'ordd arall yn arwain i ddystryw, yr hon sydd yn llydan, a bod

llawer ya rhodio ar hyd-ddi. Yn awr, pan wel dyn ei sefyllfa

bechadurus, y mae yn teimlo awydd i chwilio am y llwybr cul,

yr hwn sydd yn arwain i'r bywyd ; a chan ei fod wedi clywed

mai un ffordd sydd, ac os na chaiff afael yn hono, fod ei fywyd

mewn perygl, pa beth a fyddai yn fwy o feuditb i'r dyn, yn y
sefyllfa hon,na gwybodaeth? Dychvmmygaf ei weled yn cym-

roeryd ei daith ar foreu Sabboth i dref gyfagos, i'r dybpn o gael

Cyfafwyddyd i gael gafael ar y llwybr cul. Dacw ef yn nesu »t
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ddrws rhyw gapel, He y ciywa y pregethwr yn dweyd wrth bech-

aduriaid, " Nid oes cymmaint o wahaniaeh pa (Tui'dd i rodio, neu

pa sect i ymuno a hi, er myned i'r nefoedd, ond myned fel bydd

eich cydwybod yn eich arwain.'' Yna mae y truan yn cofio j

gair, " Cul yw y fFordd,
1

" gan droi ymaith mewn gofid, Ust,

dacw ef yu gwrandaw ar bregethwr arall yn awr, yr hwn sydd

vu dweyd, " Yr wyf fi yn credu ac yn gobeithio raai taenellu

babanod sydd yn iawn, gan dderbyn y credinwyr trwy ddeheulaw

cymdeithas i'r deyrnas." Wei, wel, y mae y truan yn sefyll

inewnsyndod! a'i wyneb yn gwelw-lasu, o herwydd y mae yn

cofio yr byn a ddysgodd yr Iesu," Y neb a gredo ac a fedyddir," ac

nid, " Y neb a fedyddir ac a gredo." Pa le y mae yn awr ? O,

y mae yn gwrandaw ar ddyn enwog iawn yn awr, yr hwn sydd

yn bloeddio yn ddychrynllyd, gan ddweyd, " Fod rhai wedi eu

hethol i wynfyd, ac ereill i boenau, a hyny mewn modd diam-

modol." Os oedd y dyn mewn gofid o'r blaen, y mae yn llawer

gwaeth yn awr ; ond er cysur iddo fe gofiodd wahoddiad yr Iesu,

tf Deuwch ataf fi bawb sydd yn flinderog." Yn awr, y mae yn

gwrandaw ar un arall, ag sydd yn groes i'r rhai blaenorol, yr

hwn a saiff ar Ian yr afon, gan ddweyd, " PJiaid i bawb gym-

sneryd eu bedyddiotrwy drochiadgenym ni,er bod yn gadwedig;''

ac wedi iddo holi y pregethwr a'i aelodau, nid oeddynt hwythau

yn gwybod eu bod ar y ffordd iawn ; ac felly y mae yn cael ei

dristau yn fwyfwy o hyd, nes y mae yn barod i ganu fel yr hen

brydydd,

"O am grefydd wirioneddol,

Ar y ffordd wrth fyn'd ya mlaen."

Nid oes acbos darlunio ei deimladau gofidus o eisieu g\vybodaeth
s

o herwydd mae pob dyn ystvriol yn, neu wedi bod yn brofiadol o

honynt. Y mae yn awr yn nesu at ryw bregethwr gwael ei olwg,

yr hwn a ddiystrir gan bawb, ac y mae yn clywed y geiriau hyn

yn dra ami yn ei bregeth, " Edifarhewch, a bedyddier pob un o

honoch yn enw Iesu Grist, er raaddeuant pechodau, a chwi a

dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Glan, yn awr megys cynt; a'r

neb a ddelo yn ddyscybl i Grist, a gaiff wybodaeth am y ddysg-

eidiaeth.'' Bellach, dacw y dyn yn llamu mewn gorfoledd with

glywed y fath addewidion gogoneddus. Dacw ef yn ufyddhau
;

a thrwy esodiad dwylaw, wele ef yn derbyn yr Ysbryd Glan, ie,

a deibyn gwyhodaeth ei fod ef a'i frodyr crefyddol o Dduw, a



UDGORN SEIOS. ' 83

bod yr holl fyd yn gorwedd mewn tywyllwch. Yn awr, mae y
gan wedi newid

;
yn lie " am grefydd wirioneddol," dy wedir

" Clod am grefydd wirioneddol," &c. O fy enaid, gwerthfawroga

wybodaelh, canys da yw. A'r sawl ddadleua yn erbyn gwybod-

aeth, sydd yn dadleu yn erbyn rheswm, yn erbyii yr ysgrythyrau,

ie, ac yn erbyn y Daw Hollwybodol.

Tre-Sior, Merthyr. Thomas Harries.

ANERCHIAD.

Ton—" Difynvcb Gwyr Harlech."

O na fyddai yn fy ngallu

Ddwyn fy hen gyfeillion mwyngu,
Yn gytun i gyd-addoli

'N enw'r lesu mad,
Gyda'n gilydd yn ddidrafferth

,

'Nol y dull a'r cynliun perffaitb,

A chyd-rodio'r lleoedd ditlaetb

Tua'r hyfryd wlad

;

Heb ryw ararysonau,

Na thraws gyndyn ddadleu,

Dewch beb fraw, a rhowch law,

Dewch gyda mi yn ddiau
;

O na charech etifeddu

Ysbryd Duw, 'rhwn sydd oleuni
;

Pe wna hwn eich dedwyddoli,

Medd ein Duw a'n Tad.

Fe dderbynia'r pur o galon
Drwy yr Ysbryd fwyn fendithion,

Yn ngwir eglwys Crist yn gysson,
'Nol yr addewid wiw ;

Boed i chwithau gywir gredu
Ddidwyll eiriau pur yr lesu,

Ac ufydd-dod gwnewch ei roddi,

Fel y byddoch fyw
;

Yna cewch yn ddiau
Hyfryd fwyn bleserau:

Bywyd yw Ysbryd Duw,
'Rhwn rydd wahanol ddoniau.

O boed i chwi ddwys ystyried

Beth a roddwyd gan ein Ceidwad,
Sr i ddynion gwael, amddifad,

Ddod dan nodded Duw.

David Eyan^
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AMRYWIAETHAU, &c.

Le Livre De Mormon.—Mae yr Henuriad J. Taylor wed{
newydd ambegu Llywyddiaeth y C'ynmulleddau Cymreig a phob
o gopi o Lyfr Mormon yn yr iaith Fi'rengaeg. Mae wedi ei

ddwyn drwy y wasg yn neillduol o gampus, ac y mae wedi ei

ranu yn bennodau ac adnodau, yn gyffelyb r'r Beibl, ond nad
ydynt mor fan a digyssylltiad ag y maent yn hwnw, Bydd cyf-

leusdra i gael y 1 1 y fr uchod yn fuan oddisvrth y Llywydd Phil-

lips, a diau y bydd llaweroedd yn hoffi ei gael.

Ymfudaeth.—Yn y ddwy longaid Saint ag ydynt wedi new-
Tdd hwylio o Liverpool, y mae dau gant a banner o eneidiau

wedi eu dan Ion allan gan y Drysorfa Ymfadol Barhaus ; a

thrwy i'endith Duw, dygir hwynt drosodd yn uniongyrchol i

Ddyffryn a Dinas y Llyn Halen Fawr. Yr ydym yn llawenhau
i weled cynnifer yn cael eu gwaredu i Seion, trwy ymdrech gyntnf

y drvsorf.i dan sylw ; ac nid yw hyn ond ycliydig o'r blaenffrwyth.

Bu y Hong ddiweddaf a aeth allan, sef " Ellen Maria," yn cludo

y Saint o'r blaen ; ac ymae yn myned allan y tro liwn dan
lywyddiaeth yr Henuriad Isaac C. Haight, yr hwn sydd i anvain

y Saint i Kanesville, ac yna i ddychwelyd yn ol at ei lafur yn y
wlad hon. Bydd rhywim arall yn eu harwain oddiyno i'r Dyflf-

ryn. Gyda y cwmpeini hyn yr bwyliodd y brand Eliezer

Edwards a'r brawd Henry Evans, ynghyd ag amryw o Lywydd-
ion Cyunadleddau yn Lloegr. Yn yr tin prydnawn ag yr aeth yr
" Ellen Maria'' allan, cyrhaeddodd naw o Saint o Denmark a

Switzerland, ar eu ffordd i'r America, meivn gobaith o fod mewn
pryd i fyned gyda y Hong ucbod. Galhvn weled yn biesennol

fod cenedloedd y ddaear yn dechreu myned i fyny i Seion, yn
ystlysaa y gogledd, i addoli Duw. Y mae eisoes Saeson, Cymry,
Ffrancod, Daniaid, Swediaid, Germaniaid, ac ereill, wedi dechreu

eu taitb tua'r gorllewin pell, i gyfranogi o fendithion y Saint yn
Kyffrynoedd y Mynyddoedd.

Cymmanfaoedd.— Bydd Cymmanfa Cynnadledd Sir Frycb-

einiog, yn Waenhelygeq, ar y 4ydd o Ebrill ; Sir Fynwy, yn
Miredegar, ar yrlleg; Morganwg Orlleninol, yn Abertawy, ar y

18fed; Morganwg Ddwyreiniol, yn Merthyr, ar y 25aiu ; Sir

Gaerfyrddin,yn Llanelli, aryr 2il o Fai; Sir Aberteifi, ar y 9fed;

Penfro Ogleddol, ar yr 16eg; Penfro Ddeheuol, ar y 23ain.

Taliadau o Chwef. 20 hyd Mawrtii 4.— Sir Fynwy, £2;
Sir Frycbeiniog,. £l 12s 6c ; Sir Aberteifi, £2; Morganwg Or-

Uewinol, £3 Is; Sir Fon, 14s 6c ; Sir Ddinbych, £1 5s; Dinas,

ISs7§c; Pontytypridd, lis; Gog,3«6c; Rymni, 16s ;
Merthyr,

£1 5s; Fendaren, 19s 3c; Ynysgou, 2s 6c; Gostwng, 6s.—

Cyfanswm, £15 9s lOcic.

J. DAVIS, ARORAFFYDD, M EBTH Y R-T Y DF1L.
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SAINT DUW YN ERBYN Y BYD.

GAN F. D. RICHARDS.

" O w yn eich byd pan y'ch casio dvniou. a phan y'ch didolant oddi wrth-

ynt, ac y'cb gwariidwyrtdant. ac y hwriaut cich enw allan inegys dnvg, ef

inwyn Mab y dyn. -Byddwcli laueii y dyild hwnw, a lleimvcli : canys wele,

eicb gwobr sydd fawr yn y nef; oblegid yr tm ffunud y gvmaeib eii tadan

liwynt i'r propliWydi.

"G«ae cbwi pan dd>wedo pob dyn yn rida am danoch : canys felly y
jwnaeth eu tadau hwynt i'r «ati brophwvdi."

—

Ibst Grist.
" Cbwi odinebwyr. a goriitirb iviagedd, oni uydducb cliwi fod cyfeillach

•y byd yn elyiiiaeth i Ixlinv? pwy byilag gan byny a ewytlysio fod yu gyfaitl

i'r byd, y mae >n elyn i Dduiv."— Iago iv, 4.

Mae yn rhaid fod y rnyfyriwr mv.yaf diofal yn hanes pobl

Dduw, yn bysbys o'r casineb parhaus ag sydd erioed wedi cael ei

ddangas tuag atynt gan y byd. Hyn sydd un o'r nodau mwyaf

aralwg trwy ba rai y gellir gwahauiaethu Saint Duw oddiwrth y
lliaws crefyddwyr gan y rhai yr amgylchynir hwynt. Pe buasai

<!ant o wahanol grefyddau yn cael eu dysgu, nid oes achos i'r

hwn a rodio y ffordd, pe byddai ynfyd, gyfeiliomi ynghylch pa

un sydd yn iawn. Hi 3 vr y grefydd bono ag sydd leiaf yn y ffat-

iwn—leiaf poblogaidd. Na cheishvch y wir grefydd a gwir weis-

ion Duw yn mhlith y dorf anystyriol. " Y peth sydd uchel gyda

dynion, sydd ffiaidd gerbron Duw,"—Luc xvi, 15. Felly y
dywedodd yr Iachawdwr. Drachefn, " Ewch i mewn trwy y porth

eyfyng; canys eang yw y porth, a llydan yw y ffordd sydd yn arwain

i ddystryw, a llawer yw y rhai sydd yn myned i mewn trwyddi •;

oolegid eyfyng yw y porth, a chul y w y ffordd, sydd yn arwain i'r

bywyd,ac ychydig yw y rhai sydd yn ei chael hi,''— Math, vii, 13E

*i4. Mae Saint Duw a'r wir grefydd wedi hod yn alltiidion o'r
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byd ffasiynol. Ni fuont erioed yn boblogaidd er par. y raa*

Satan wedi cael llywodraeth ar y ddaear hon, ac ni fyddant byth

yn boblogaidd hyd nes y byddo drygioni wedi ei ysgubo ymaith

oddiar wyneb y ddaear, a Satan wedi ei rwyrno fel nas gallo

demlio plant dynion. Eglwys Dduw ydyw y bobl hycy " yn

mbob man y dywedir yn eu herbyn."

Dywed St. Paul, "Pawb a'r sydd yn ewyllysio byw yn dduwiol

yn Nghrist Iesu, a erlidir,"—2 Tim. iii, 12. Gall y duwiolion yn

mbob oes a gorucbwyliaeth dystio fod liyn yn wir. Gwyddant

oddiar brofiad chwerw fod y byd yn eu casau hyd at angeu.

Dywedodd un mwy na Phaul uuwaith w-rth ei ddyscyblion,

" A chas fyddwch gan bawb er rnwyn fy enw i : ond yr hwn a

barhao hyd y diwedd, efe a fydd cadwedig. * * * Nid

yw y dyscybl yn uwch na'r athraw, na'r gwas yn uwch na'i ar-

glwydd. Digon i'r dyscybl fod fel ei athraw, a'r gwas fel ei

arglwydd. Os galwasant bercben y ty yn Beelzebub, pa faint

mwy ei dylwyth ef ?"—Math, x, 22, 24, 25. Drachefu, " Os y w

y byd yn eich casau chwi, chwi a wyddoch gasau o hono fyfi o'clr

blaen chwi. Pe byddech o'r byd, y byd a garai yr eiddo; ond

oblegid nad ydych o'r byd, eithr i mi eich dewis allan o'r byd,

am hyny y mae y byd yn eich casau chwi. Cofiwch yr ym-

adrotid a d'dywedais i wrthych, Nid y\v y gwas yn fwy na'i

arglwydd. Os erlidiant fi, hwy a'ch erlidiant chwithau; os

eadwasant fy ngair i, yr eiddoch chwithau hefyd a gadwant,

Eithr byn oil a wnant i chwi er mwyn fy enw i, am nad adwaen-

ant yr hwn a'ni hanfouoddi,"—loan xv, 18— 21.

Mae yr uchod yn ddyv.ediadau a pbrophwydoliaetb.au ar

egwyddor. Ond meddylier ein bod yn dyfod at fater o (Taith.

Gallwn roddi ffeithiau ysgrythyrol AsiaiJd, a ffeithiau ysgryth-

yrol Aniericanaidd, a ffeithiau oddiar brofiad personol, yn eglur-

had ar yr egwyddor dan sylw. Y mae dau dyst yn well nag un..

eithr yn ngenau tri o dystion y mae pob gair yn safadwy.

Ni a gawn y Beibl yn dyst cyntaf.

Fe edrychodd yr Arglwydd ar Abel oblegid ei gyfiawnder, a

cbylfiodd hyn eiddigedd ei frawd Cain, yr hwn, gan ei fod yn

ddyn drygionus, a gyiododd i fyny mewn digofaint ac a laddodd

Abel. Gen. iv.

Cafodd enaid cyfiawn Job ei boenydio o ddydd i ddydd gan

yraarweddiad ffiaidd y drygionus, ac mor wrthwynebol oedd-



XJBGOSN SEION,
'

87

Vtagolkm Sedom a Gomorrah i Dduw, gwiriouedd, dadguddiad, a

chyfiawnder, fel nas gallai angylion aros un noswaith yn y

;liuasoedd hyny heb gyunyg eu haninharclm a'u cara-drin.

Gen.xix.

Cafodd Joseph pur ei galon, oblegid iddo gael gwybodaeth gan

Dduw trwy freudJwydion, &c, ei alltudio yn greulawn o'i wlad

enedigol, a thy ei dad, a'i werthu i ddwylaw estroniaid ; ac o

herwydd na roddai ei gorff i drytbyllwch, efe a fwriwyd yn

jigharchar, ac o'r braidd y diangodd gyda'i fywyd. Gen. xxxvii,

a xxxix.

Ymlidivvyd Dafydd gan Saul yn gyffelyfe i fwystfil o'r goedwig,

I Sans, xix hyd xxvii.

Y tywysogion BenjaminaiJd a fwriasant Jeremiah i dd'aeardy

ffiaidd, ac agadwasant fwyd oddi wrtho. Jer. xxxvii a xxxviii.

Y Chaldeaid annuwiol a geisiasant gymmeryd ymaith fywyd

Shad/-ach,Meshach ac Abednego. Dan. iii.

PJiaglawiaid a thywysogion beilcbion y Mediaid a'r Persiaid a

ymdrechasant ddadymchwelyd Daniel, a thrwy gydfwriad cyn-

llwyngar achosasant iddo gael ei fwrw i ffau y llewod. Dan. vi.

Ceisiodd Haman ddrygioiius ddyfetha Mordecai, a'r holl

luddewon ag oedd yn ofni Duw. Estber iif, v, a vi.

loan Fedyddiwr a wrthodwyd gan y Phariseaid a'r cyfreithwyr,

a garcharwyd gan Herod, ac yn ddiweddaf a dorfynyglwyd trwy

annogaeth Herodias. Marc vi.

Iesu Grist oedd " ddyn gofidus a chynnefin a dolur." Pan yn

ddwy flwydd oed, rhoddodd Herod orchymyn iddo gael ei ladd.

Eithr efe a ddiangodd heb ei niweidio. Math. ii. Yr oedd yn

cael ei vvylied yn barhaus gan Phariseaid, archoifeiriaid, ac hen-

yriaid gwyneb hir, y rbai a geisient yn awyddus bob cyfleu9dra

i'w wneuthur yn droseddwr am air. Cy hud-dent ef o fwrw

•allan gythreuliaul. Matb. xii, 2-1. Yr oedd pobl gyfrifol a

defosiynol, a llefaru yn gyffredinol, yn gwrthod ymgyfeillachu ag

ef. Yr oedd ef dan yr angheniheidrwydd o ymgymmysgu a'r

dosparth isaf o gyradeithas, ac am hyu y gelwid ef '* yn ddyn

glwth ac yfwr gwin, cyfaill publioanod a phechadnriaid.
-

' Math,

xi, 19. Yn fynych nid oedd ganddo le i osod ei hen i lawr, a

threuliai nosweitbiau yn yr awyr agored. O'r diwedd bradychwya

ef trwy gusan, a daliwyd a dygwyd ef gerbron Pontius Pilat, a

igau-gyhuddwyd ef o amryw droseddau, gwirioneddol neu IFugiol*
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hoelier ef. Yna efe a ffiaugellwyd ac a draddodwyd i gael ei

«roesboelio. Y milwyr Rbufeinig a'i diosgasant ef, ae a roisanC

am dano fantell o ysgarlad, ac a blethasant goron o ddrain ac a'i!

gosodasant ar ei ben, a ehorsen yn ei law ddehait, ac mewn

<*wawd ufydd-dod plygasant eu gliniau, gart ddywedyd, "Henflycb

well, Brenin yr Iuddewon! " A'r ol hyn, hwy a'i diosgasant ef

o'r fantell ysgarlad, poerasant arno, ac a'i tarawsant, rlioddasane

iddo winegr yn gyniiaysgedig a bastl i'w yfed, ae a'i croeshoeliasv

aut dan y cybuddiad

—

"Hwn yw Iesu, Brenin yr Iuddewon

Math, xxvii.

Cymmerwyd Stepban gerbron yr hesuriaid a'r ysgrifenyddbra,

svedi ei gybuddo o gabledd a theyrn-fradwriaetb, bwriuyd ef allan

o'r ddi»a», a llabyddiwyd ef i farwolaeth. Act. vi, a vii.

Cftfodd Paul ei garcbara a'i osod gerbron Ffelix, ac Agripa,

Act. ixiv hyd xxvi. Llabyddiwyd ef unwaith, curwyd ef k

gwialenod dair gwarth, a fflangellwyd ef bum gwaith. 2 Cor. xi»

Yr c-edd y S-aint eyntefig yn cael eu herlid yn erwin iawn. Yr

oeddynt yn cael eu poenydio, eu gwatwar, eu fllangellu, eu:

rhwyrao, eu carcharu, eu llabyddio, eu llifio yn y canol, a'n

lladd a'r cleddyf; crwydreat cddiamgylch mew.) anialwch w

niynyddoedd, a Uochesent yu ogofeydd y ddaear, wedi ymwisgo

mewn crwyn defaid a chnvyn geifr, gan fod yn aznddifad, cys-

tuddiol, a drwg ea eyflwr. Heb. xi.

Llyfr Mormon, yn ail dyst.

Y prophwyd Etber a ddiystyrwyd gaTr y bobl, ac a fwriwyd

allan o'a mysg, Efe a ymgnddiodd yn ngheudod eraig y dydd^

He t gorpbeuodd ei gof-)yfr. Yn y nos efe a arferai fyned allan

i -we led y dinystr a ddaeth ar y bobl oblegid eu drygroni. Tud.

&i3i, o'r ail argraSad E'.vropaidd.

Brodyr Nepbi a gydfwriadent yn ei erbyn ef, ac a'i rhwym-

»nt a rheffynau, fel y gadewid ef yn yr anialwch i gael ei ddy-

fetha gan fwystfilod gwylltion. Trwy allu Duw efe a dorodd ei

rwymau, a cbalonatt ei frodyr-a feddalhawyd am amser. Tud.

13. Eithr hwy a'u casaent ef oblegid ei gyfiawnder, ac yn

ddiweddaf ceisia3ant gymmeryd ymaith ei fywyd, yn gymmaint

ag y gorfu iddo ffoi gyda'i deulu a'i gyfeillion iV anialvrcb,

Tud. 6S.

V brenin Moah a achosodd i Alma gael ei fwrw allan, ac a
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*adaafcmodd ei weision ar ei ol iV ladd, o herwydd iddo bleidao y
.^rophwyd Abiuadi. Eithr diangodd Alma. Tud. 179.

Abinadi a rvryinwyd ac a fwriwyd yn ngharchar, ain fwaegi Ibd

.Messiahi ddyfod. Llosgwyd ei groen 4 ffagodau, arweiniwyiJ ef

-at y pawl, a dyoddefodd fertbyrdod, ©blegid na alwai ei-eiriau yn

«1. Tud. 170.

Gideon oedranus a laddwyd a'r cleddyf, oblegid gair yr

Arglwydd. Tud. 210.

Cafodd Alma ac Amulet eu rhwymo a rheffynau, eu lluehio a

cheryg, eu carcharu, a chael bod heb ddigoa o fwyd, tra yr oedd

Ilawer o'u brodyr a'u cbwiorydd ya cael eu tadu yn greulawu

i'rian a'u llosgi i farwolaeth. Tud. 249.

(I'w barhau.)

ALLWEDR I DDADGUDDIAD ST. I0AN.

GAN JOSEPH SMITH,

•IJlGFrNiAD.—Pa beth yw ymoro wydr a lefarir gan loan, yn y
bedwaredd bennod, a'r cbwechfed adnod o'r Dadguddiad.

Ateh.—Y ddaear ydyw, yn ei sefyllfa santeiddiedig, acfarwol, a

thragywyddol.

G.— t*a beth ydyrn i feddwl wrth y pedwar anifel y Hefarir

•4tm danynt yn yr un adnod ?

A —Ymadroddion fBgyrol ydynt, ya cael eu defnyddio gan y
Dadguddiwr loan, with ddesgrifio y nefoedd, Paradwys Duw,

dedwyddwch dyn, ac anifeiliaid, ac ymlusgiaid, ac ebediaid yr

awyr; yr hyn ag sydd yn ysbrydol, yn nghyffelybiaeth yr hyn

ag sydd yn dymmorol; a'r hyn ag sydd yn dymmorol, yn

aighjrffelybiaeth yr hyn ag sydd yn ysbrydol; ysbryd dyn yn

nghyffelybiaeth ei hereon, fel hefvd y mae ysbryd yr anifel, a

yhob creadur arall ag a greodd Duw.

G.—A yw y pedwar anifel yn cael eu cyfyngu i anifeiliaid

jaeillduol, neu a ydynt yn arddaogos dosparthiadau neu ry wiog-

.aethau.

A.—Cyfyngir hwynt i bedwar anifel neillduol, y rhai a ddang-

j»sid i loan er gosod allan ogoniant y dosparthiadau o fodau, yn

*eu trefn neu eu cylch arfaethedig o fodoliaeth, yn y mwynhad o'u

.da&opyddwch tragywyddoL
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G.—Pa betb ydym 1 ddeall wrth y llygaid, a'r adenydd", ag o<sM

gan yr anifeiliaid ?

A.— Mae eu llygaid yn ardclangosiad o oleuni, a gwybodaeth ;.

hyny yw, y maent yn llawn gwybodaeth ; ac y mae eu haden-

ydd yn arddangosiad o allu, i symud, i weithredu, &c.

G.—Pa beth ydym i ddeall with y pedwar Henuriad ar hngain,

y llefarir am danynt gan loan ?

A.—Yr ydym i ddeall mai yr Henuriaid byn a- welodd loan

oeddynt Henuriaid a fnont yn ffyddlawn yn ngwaith y weinidog-

aeth, ac wedi marw
; y rhai a bertbynent i'r saith eglwys;— a'fct

bod y prvd hyny yn Mharadwys Duw.

G.—Pa beth ydym i ddeall wrth y llyfir a welodd loan, yr hwn.

oedd wedi ei selio y tu allan a saith sel ?

A.—Yr ydym i ddeall ei fod eynnwys ewyllys ddadguddisdig^

dirgeledigaethaa, a gweithiedoedd Duw; petliau cuddiedig ei

oruchwyliaeth £f ynghylch y ddaear hon yn ystod y saith mil

blynyddoedd o'i pbarhad, neu, ei bodoliaeth dymmorol.

G.— Pa beth a ddeallwn wrth y saith sel a pha rai y seliwyd ef.

A.—Yr ydym i ddeall fod y sel gyntaf yfl cynnwys pethau y mil

Idwyddi eyntaf, a'r ail hefyd yr ail mil blwyddi, ae felly yn mlaer.

hyd y seithfed'.

G.—Pa beth ydym i ddeall wrth y pedwar angel, y llefarir am
danynt yn y 7fed bennod, a'r adnod Taf, o'r Dadguddiad ?

A. Yr ydym i ddeall eu bod yn bedwar angei wedi eu danfon

allan oddiwrth Dduw, i'r rhai y rhoddir awdurdod dros bedwar

ban y ddaear, i achub bywyd a dinystrio ; dyma y rhai sydd gan-

ddynt yr efengyl dragywyddol i'w chyflwyno i bob cenedl^

llwyth, iaith, a phobl ; a chanddynt awdurdod i gau y nefeedd, i

selio i fywyd, neu fwrw i waered i froydd tywyllwch.

G.—Pa beth ydym i ddeall wrth yr Angel yn dyfod i fyny o'r

dwyrain, yn y 7fed bennnd o'r Dadguddiad, a'r ail adnod ?

A.—Yr ydym i ddeall mai yr Angel yn dyfod i fyny o'r dwy-

rain, yrr efe i'r hwn y rhoddir sel y Duw byw, dros ddeuddeg

llwyth Israel; am hyny, y mae efe yn gwaeddi ar y pedwar angel

ag sydd ganddynt yr efengyl drag) wyddol, gan ddywedyd, Na
ddrygweh y ddaear, na'r mor, na'r prenau, nes darfod i ni selio

gweision ein Duw ni yn eu calonau; ac os derbyniwch ef, hwt\

yw yr Elias ag oedd i ddyfod i gasglu ynghyd lwythau Israel m
adferu pob petb.
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®.—Pa amser y mae'r pethau a lefarir yn y bennod hon i gael

®u cyflawni ?

A.—Maent i gael eu cyflawni yn y chwechfed fil, neu agoriad

y chwechfed sel.

G.— Pa beth ydym i ddeall wrth selio y cant a phedwar a

deugain o filoedd, allan o holl Iwythau Israel; deuddeg mil

allan o bob llwyth ?

A.—Yr ydym i ddeall fod y rhai hyny a selir yn Arcboffeiriaid,

wedi eu hordeinio i urdd santaidd Duw, i weinyddu yr Efengyl

dragywyddol ; canys bwynt hwy yw y rbai a ordeinir allan o

'bob cenedl, llwyth, iaith, a pbobl, gan yr angylion i ba rai y
rhoddir awdurdod dros holl genedloedd y ddaear, i ddwyn cyn-

nifer ag a ddeuant, i Eglwys y Cyntaf-auedig.

G.—Pa betb ydym i ddeall wrtb udganiad yr udgyrn, a gry-

bwyllir yn yr 8fed bennod o'r Dadguddiad?

A.—Yr ydym i ddeall megys ag y gwnaetb Duw y byd roewn

cbwech divvrnod, ac ar y seitbfed dydd iddo orphen ei waitb a'i

santeiddio, ac hefyd ffurfio dyn allan o bridd y ddaear: felly

'iiefyd.yn nechreuad y seitbfed fil blwyddi, yr Argiwydd Dduw a

santeiddia y ddaear, ac a orpbena iacbawdwriaeth dyn, ac a

farna bob petb, ac a wareda bob petb, oddieitbr yr hyn ua osod-

odd efe yn ei allu, pan fyddo wedi selio pob peth, hyd ddiwedd

pob petb ; ac udganiad udgyrn y sailh angel, yw parotoad a

gorpheniad ei waitb, yn necbreu y seitbfed fil blwyddi ;—parotoad

y ffordd o flaen amser ei ddyfodiad.

G,— Pa bryd y cyflawnir y pethau ag ydynt yn ysgrifenedig yn

y 9fed bennod o'r Dadguddiad?

A. —Y maent i gael eu cyflawni ar ol agoiiad y seitbfed sel, ©

flaen dyfodiad Grist?

G.—Pa beth ydym i ddeall with y Ilyfr bychan yr hwn a

fwytawyd gan loan, fel y crybwyllir yn y lOfed bennod o'r

Dadguddiad?

A.—Yr ydym i ddeall mai cenadwri ydoedd, neu benodiad

iddo ef, i gasglu llwytbau Israel; wele, dyma Elias; yr hwn
OTegys ag yr ysgrifenwyd, a raid ddyfod ac adferu pob peth.

G.—Pa beth ydym i ddeall wrth y ddau dyst, yn yr unfed

bennod ar ddeg o'r Dadguddiad ?

A.— Dau brophwyd ydynt ag sydd i gael eu cyfodi i'r genedl

jfuddewig yn y dyddiau diweddaf, yn amser yr adferiad, ac i
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brophwydo i'r luddewon, ar ol iddynt gael eu casglu, ac adeilada

dinas Jerusalem, yn ngwlad eu tadau.

[Allan o'r " Pkabl op Great Price."]

CYNGHORION YNGHYLCH CANU.

Y mae ar ein meddwl er ys tro bellach i roddi ychydig o gye^
horion i'r Saint ynghylch canu, ac yn bresennol gwnawn gynnyfj.

ar eu hysgrifenu,

1. Cofiwch gymmeryd eich llywyddu bob amser mewn canu,

yn gystal ag yn mhob peth arall ; ac er nad yw pob llywydd yn

gantwr da, etto y mae yn meddu Yspryd sydd i lywodraethu pob

peth a wnelo y Saint dan ei ofal.

2. Cofiwch wrth ganu roddi y gogoniant i Dduw, yn 11a ei

gymmeryd eich hunain.

3. Gofalwch eich bod yn canu er adeiladaeth i'ch gilydd, ac

sr adeiladaeth i bawb a'ch clywo; " rhoddwch a'r tafod ymadrodd'

deallus," ac na foddwch y synwyr, trwy ymdrecbu canu gormod o

leisiau. Os bydd gormod o ganu pethau gwahanol ar yr un
pryd, mae yn anhawdd deall yr hyn a genir ; am hyny, goreu i

gyd pa symlaf y byddo y tonau, fel y gallo pawb ddeall.

4. Gofaler fod yr hymn a genir yn cael ei darllen allan, neu »

leiaf gofalwch ddywedyd pa 3e y mae yn y llyfr, a darllen j
llinell gyntaf, fel y gallo pawb gyduno yn y gan. Mae yn
drueni gweled mwy na banner cynnulleidfa yn methu cael

gafael yn yr hyn a genir.

5. Cofiwch nad yw canu yn rhywbeth ag sydd yn perthya

yn unig i ryw ddwsin o frodyr. Dyledswydd pob perchen

tafod i'w moliannu yr Arglwydd ; am hyny, dylai pawb ym-
drechu canu ei oreu, yn y fath fodd na fyddo yn rhwystr i'r

blaenoriaid canu.

6. Cofiwch fod llyfrau hymnau wedi eu darparu er mwyn yr

holl Saint, a dylai pawb eu dwyn bwynt i'r cyfarfodydd, yn lie

eu gadael gartef yn segur. Byddai hyny yn fendith i lawer, pe

na fyddai yn ddim arall ond dysgu darllen. Buasai edrych i'r

llyfr hymnau bob tro y cenir, yn llawn mor effeithiol ar ysgo

boreu y Sul, er mwyn dysgu darllen.

7. Peidiwch gwneuthur gormod o arferiad o donau rhy anghyff.

i«diD,.yn neillduol y rhai byny a fyddp y gynnulleidfa yn arferal
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9 chwerthin wrth en clywed : gofalwch fod y mawl yn cyflawni

ei ddyben,fel y byddo pawb yD derbyn lies, ac nid digrifweh.

8. Na feddyliwch o herwydd yr annogir canu cyffredinol, na

annogir neb i ganu wrtho ei bun ; na, yr hwn sydd ganddo odl

neu salin, caned hi yn yr amser at hyny, fel trwy hyny hefyd yr

adeilader yr eglwys.

9.0s bydd genych ryw offeryn cerdd, byddai yn gynnortlm-y

niawr; ond gofalwch na fyddo gormod i foddi y geiriau a genir
o

Peth arall sydd yn boddi y geiriau, yw fod y cantorion yn ew

seinio yn groes i'w gilydd, ac yn groes i'r llyfr hymnau.

10. Gwnewch ddefnydd o byn hyd nes y cewch ragor.

• GAIR DUW.

©air Duw, pa mor bwysig yw ? Y mae raor bwysig, fel y mas

yn rhaid i'r hil ddynol ei gadw er bod mewn heddwch a Duw,

fel y dywedodd yr Arglwydd Iesu," Nid trwy fara yn unig y
bydd byw dyn, ond trwy bob gair a ddaw allan o enau Duw.''

Pan y mao yr Arglwydd yn llefaru ei air wrth ddyn, y mae yn

dysgwyl cael llwyr ufydd-dod iddo. Dywed dynion yn yr oes

hon fod gair Duw yn bwysig, ond y mae gwaith mawr cael gan-

ddynt i gredu mai trwy " bob gair a ddaw allan o enau Duw y
bydd byw dyn." Ond yr wyf fi, pan yn darllen yr ysgrythyrau,

yn deall fod golwg fawr gan yr Arglwydd ar bob gair a lefara.

Wrth sylwi mor foreu a'n tad Adda, fe lefarodd yr Arglwydd ei

air wrtbo, gan ddywedyd, " bob pren o'r ardd gan fwyta y gelli

fwyta ond o bren gwybodaelh da a drwg na fwyta o hono
;

oblegid yn y dydd y bwytei o hono, gan farw ti a fyddi farw.'*

Dyna Duw wedi llefaru ei air, a phe byddai ond llefaru fel yna

wrth grefyddwyr yr oes hon, elent i esbonio ei air, fel y gwnaeth

y diafol, gan ddywedyd, ?' Nid yw yn rhesymol i feddwl fod

Duw yn bwriadu condemnio dyn, os byddai iddo wneuthur peth

mor lleied a dim ond bwyta ffrwyth y pren
; y mae Duw yn fod

trugarog, &c." Ond pa fodd y bu ? a oedd Duw yn ddifater oV

gair a lefarodd ? O na, cynwired ag i Adda droseddu, cyf-

lawnodd Duw ei air: "nid dyn yw Duw i ddywedyd celwydd,

na mab dyn i edifarhau." Jjlefarodd Duw ei air wrth feibioc

llfael yn fynych ; a pban yr oeddynt yn rhodio yn ol y gab
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hwn, yr oedd bendith y Goruohaf arnynt; ond, o'r ocbr arall,

pan wrthodent rodio a chadw gair Duw, yr oedd newyn,heintiau ?

a marwolaeth yn teyrnasu yn eu plith. Pan yr oedd Daw yn

rhoddi gorchymyu i Noah adeiladu arcb, cawn weled ei fod yn

dysgwylcael gan Noah i wneuthur yr arch yn hollol yn ol y por-

tread ag oedd yn roddi iddo. Nid dweyd yr oedd wrtho am wneyd

arch fel ag yr oedd Noah ynewyllysio; O na, hollol wahaaol.

Beth, ai n! chawsai Noab ddewis y coed ? O na, " Gwna i ti arch

o goed Gopher," meddai Duw. Fe gawsai Noah wneuthur ei

gynllun ei hun ami, wrth gwrs? na, " yn gellau y gwnai yr

arch.'' Beth hefyd ? "a phyga hi oddi fewn ac oddi allan a

phyg.'' Wei, a gawsai Noah ddewis ei hyd, ei lied, a'i hucbderf

Dim o byny ychwaith. " Triclian cufydd fydd hyd yr arch, deg

cufydd a deugain ei lied, adeg cufydd at- hugain ei huchder;''

ac hyd y nod fe ddywedodd, " Gwna ffenestr i'r arch, a gorphen hi

yn gufydd oddi arnodd ;" ac ni chawsai osod y drws ond yn y
fan yr oedd Duw yn dweyd wrtho, sef " gosod ddrws yr arch yn

ei hystlys." Ac yr oedd Duw yn dywedyd wrtho am gymmeryd

gydag ef i'r arch " ehediaid, anifeiliaid, ac ymlusgiaid, wrth eu

rhywogaeth ;'' nid y nifer a ewyllysiai Noah, ond " dau o boh

rhywogaeth." "Felly y gwnaeth Noah;" gwelwch, " yn ol yr

hyn oil a orchymynasai Duw iddo, felly y gwnaeth efe.'' Ac
yna cafodd Duw ei foddloni gymrnaint ynddo, nes y dywedodd

wrtho, " Tydi a welais yn gyGawn ger fy mron yn yr oes lion.''

Yn awr, gwelwn, gan nad yw Duw yn llefaru geiriau ofer, ei fod

yn dysgnyl cael cyilawn ufydd dod i'w air yn yr hyn oil a

lefarodd; a thrwy i Noah gadw ei holl air, fe'i " gwnaethwyd

yn etifedd y cyfiawnder sydd o ffydd.'' Nid yw gweision na

phlant Duw yn cael eu cynllun eu hunain, ond fel y bydd yr

Arglwydd yn eu cyfarwyddo; " canys ni wna efe ddim heb ei

ddadguddio i'w weision y prophwydi." Pe bai Duw ond llefaru

ei air yn yr oes hon wrth lawer o ddynion, fel y llefarodd wrth

y llywydd Moses gynt, buasent yn barod a gwaeddi, " Caled yw'r

ymadrodd, a phwy a ddichon sefyll?'' Wei, beth oedd byny?

Cawn ateb, er mwyn dangos pwysfawrogrwydd gair Duw, ynghyd

a'r dull y raae efe yn cario ei waith yn mlaen yn mhob oes a

goruchwyliaeth, fel na fyddo neb yn teimlo yn faich wrth glywed

cyfraith, neu air yr Arglwydd, yn cael ei draethu. Yr oedd Duw
ya. ewyllysio i feibion Israel wneuthur arch (sef arch y cyfarn.
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mod), ac i'r dyben hyny dywedodd wrth Moses y gair, yr hwn
oedd, am "gymmerwyd offrwm gan bob gwr ewyllysgar ei

galon," yr byn oedd " aur, avian, a phres, a sidan glas, a phor-

pbor, ac ysgarlad, a lli'an main, a blew geifr, a chrwyn hyrddod

yn gochion, a cbrwyn daearfoch, a choed Sittim, olew i'r goleuni,

llysieuau i olew yr enaint, ac i'r per-arogl-darth, raeiui onix, a

meini i'w gosod yn yr epbod, ac yn y ddwyfroneg. A gwnant

i mi gyssegr, fel y gallwyf fi drigo yn eu raysg.''' Beth pe

llefarai yr Arglwydd fel yna yn yr oes lion wrth eglwysi dynion,

pa fath dderbyniad wyt ti, ddarllenydd, yn feddwl a gai y geiriau

hyn ganddynt. Beth bynag am hyny, yr oedd yn rhaid eu

cyflawni, cyn rhyngu bodd Duw ; ac os darllenir Ecs. xxv, a'r

xxvi, ceir gweled yn helaethach etto
;

yr oedd llwyddiant plant

Israel yn ymddibvnu ar eu hufydd-dod i'r holl orcbymynioa

byn. Gallem nodi lluoedd o*r bendithion oedd i blant Duw mewu

cyssylltiad ag ufydd-dod i air Duvr, a'r melldithion oedd yn

dyfod trwy ei dori. Pan ddadguddiodd Duw ei air i Jonah srti

fyned i Ninefeh i bregethu, fe welodd Jonah y gair yn ormod

ei gyrlawni ; meddyliodd nad oedd y gair yn gymmaint o bwys;

penderfynodd Jonah fyned i Tarsis yn ol ei ewyllys ei hun, yn

lie myned i Ninefeh, yn ol gair Duw. Ond betli fu y canlyniadr

O, fe welodd Jonah, druan, er ei alar, mai petb ofnadwy yw

myned yn groes i air y Duw mawr, o herwydd " yr Arglwydd a

gyfododd wynt mawr yu y mor, a bu yn y mor dymbesti fawr,

My tebygwyd y dryliiai y Hong." Ac O, pwy a all ddesgrifio

teimladau Jonah pan ddeffrodd o'i gwsg. Yr oedd byn yn dyst-

iolaeth iddo ef ac ereill, mai peth ofnadwy yw myned yn groes 1

air yr Hollalluog Dduw.

Yn awr, ddarllenydd anwyl,pi faint o olwg sydd genyt ar air

Dnw ? a ydwyt we.di dechreu ufyddhau i'w air ef ? Nid ffyrdd

na meddyliau dyn yw ei airef ; oblegid dywed, "Nid fy ffyrdd

i yw eich ffyrdd chwi," pe byddent ddysgawdwyr men dduwinydd-

ion,"ac nid eich meddyliau chwi yw fy meddyliau i.'' Wei, pa

beth yw ei air i mi ? Yn gyntaf, credu yn Iesu Grist; yn ail,

edifarhau am dy bechodau
;
yn drydydd, cymmeryd dy fedyddio

yn enw Iesu Grist. Beth yw hyna ? Gair Duw ydyw. O, nid

oes cymmaint o bwys ar y geiriau yna; ni fydd Duw mor an-

nhrugarog a'm condrmnio am beidio ufyddhau i be!bau mor

lieied. Mor lleied, aie? pa faint llai ydynt n(\ bwyta o O'rwyth y
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pren ? Y mae y naill a'r Hall o honynt yn air Duvr: " Ni alia/

fi gredu," medd y dyn, "fod yn rhaid i mi gredu eyn cael fy

raedyddio, &c.'' Y mae cymmaint o raid ag oedd i Noah adeil-

nrtu yr arch yn ol y portread a roddodd Duw iddo. "Wei, mi af

fi at ryw sect wabanol i bona, beth bynag.'' Dos di, os myni ;

ond cofia dy fod wrth fyaed yn tebygu dy bun i Jonah, druau,

wrth fyned i un man, a Duw yn dy gyfarwyddo i fan arall; «

chofia fod y canlyniad yn bwysig. " A yw cyflawni y geiriau a

nodasoch yn ddigon i'm cymmeradwyo gerbron Duw ?" Nid vw
byna ond dechreuad ymadroddion Duw ; nid ar ran o air Dow
y bydd byw dyn, ond ar bob ijair, nid ag sydd wedi dyfod, ond

a ddaw allan o enau Duw. " A yw efe yn llefaru yn awr megys

cynt?" Ydyw. Peth rhyfedd na chlywswn i ef.'' Yr wyt yn

ei glywed, megys yr oedd dynion yn ei glywed gynt. Nid oedd

dynion yn gyffredin yn clywed llais yr Arglwydd yn ddigyfrwng,

ond " dadguddio yr oedd i'w wsision y prophwydi,'' megys Noah,
Aloses, &c. ; hwynthwy oedd yn derbyn y gair, a hwytbau yn e l

drosglwyddo i ereill. Felly hefyd yn yr oes hon. Cofia, ddar-

llenydd anwyl, fed y gair yn dweyd, " Myfi yr Arglwydd ni'm

newidir." " Gwywa y gnelltyn, syrth y blodeuyn, ond gair ein

Duw ni a saif byth." Fy nymuniad yw cael y fraint i ymdrechu
gvda'r holl Saint i wrandaw ar air Duw, yr hwn sydd fil myrdd

gwertbfawrocach na'r aur coethadwy, a bod yn wneuthurwr

ffyddlawn o bono.

Tre-Sior, Merlhyr. Thomas Harries,.

Y GAIIl DOETHINEB.

Ton—" Codiad yr Ucbedydd."

O svlwch, Seintiau glan,

Ar desttiu hyn o gan,

—

©air ddyltttu bawb ei gofio yw;
Mae'n rbybydd i bob gradd,

Y eais y byd ein lladd,

Trwy wenwyn marwol o bob rhyw :

O gwrthodwch fyglys, trewlwch,

Ffiaidd y'nt i bob rhyw ddyn,
Dyfroedd twymion, gwirod poethion,

Diodydd cryfion, rhai diilu;
A chofH, te, a gwin,

Kid da i ddyn y'nt hwy, medd Duw.
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[ Ka fwytwn gig bob pryd,

Er iachawdwriaeth ddrud,

A nerth ac iecbyd i'r holl Saint:

Cawn gerdded bob yr un,

A rhedeg yn ddiflin,

Heb uiirhyw boen, na medda haint;

Cawn ddoetbineb mewn rhwyddineb,

Gyda Duw, o'u cadw i gyd
;

Cawn drysorau, gwybodaethau,

Rhai cuddiedig iawn i'r byd
;

Er lies i'r Saint o hyd

;

Ac hefyd eu goruchel fraint.

A'r angel, hyn a wei,

Yn union pan y del,

I beri pla ar ddynol-ryw;

T ffwrdd, i ffwrdd fe a,

Un niwed in' ni wna,
Fe gofia am orcbymyn Duw :

O gan hyny, cofiwn barchu,

Ei holl eirchion ef i gyd
;

Cywir gadw, nid mewn enw,

>R gair doethiueb hw» o hyd
;

A Duw o'i ras mewn pryd,

A'n dwg i gyd i'w Seion wiw.

Gmig-dd*. John Richarbs,

DARLITHOEDD AR WYRTHIAU.

Mas yn hysbys efallai i lawer o'n darllenwyr fod y Faroh. Js

Jones, Llangollen, wedi bod yn traddodi nifer o ddarlitboedd ar y

pwnc nchod mewn amryw leoedd, ac yn ddiweddaf yn Mertbyr

Tydfil, lie y cawsora ni y plesef o'i wrandaw, ar y 25ain o Chwef-

ror, ac ar y 3ydd a'r 17eg o Fawrtb. Cafodd y ddarlith gyntaf ei

hadolygn, yn Neuadd y Cymreigyddion, gan y Llywyd W. Phil-

lips, ar yr 2il o Fawrtb, a'r ail ddarlith genym ninnau, yn yr un

lie, ar y 9fed a'r 11 eg o Fawrth, gerbron cynnulleidfaoedd lliosog,

Bu Mr. Jones, yn ei ddarlithoedd, yn ceisio gwrthbrofi y rban

i'wyaf o egwyddorion y Saint, a cliafodd bob cymmeradwyaeth

wrth eu traddodi ag a allai y byd roddi iddo ; canys y niae'r byd

yn caru yr eiddo. Yn mysg petb.au ereill, bu Mr. Jones yn cei»io

profi pa beth oedd gwyrth—mai Duw yw ei hunig awdwr—na

wnaeth swynwyr yr Aifft wyrthiau—nad oedd prophwyd i fod ar

el y Fropbwyd Mawr, sef Crist— fod galwad yr apostolion y«
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wyrthiol—nad oedd mwy na deuddeg apostol, a bod Paul, nid

Matthias, yn He Judas—fod gwyrthiau Crist a'r apostolion erprofi

eu daufoniad, ac nad yw gwyrthiau i fod yn ddirgelaidd—dim

mwy na dau fedydd yr Ysbryd Glan, sef ar y Penterost, a Ihf

Cornelius— fod bedydd yr Ysbryd yn dygwydd pa un a fyddai

dynioc wedi cu bedyddio ai peidio—nad oes hanes fod neb yn

gweddio am y doniau ysbrydol—nad yw Ysbryd Glan yr arddod-

jad dwylaw i'w gael ynawr—mai dyuion ag oedd wedi pechu pech-

odau neiilduol oedd i gael eneinnio ag olew a gosodiad dwylaw

—pe buasai pawb yn cael eu hiachau, ni adawsid Trophimus yn

glaf—pecbodaubarnol oedd y pecbodau neiilduol hyny, sef pechod-

au i farwolaeth—fody dyn a draddodwyd i Satan (1 Cor. v, 1— 5) i

alwam henuriaid yr eglwys,—nad oes nebyn awr,neu arol dinystr

Jerusalem, i gael ei daraw a barn, ac am hyny nid eisieu eneinnio,

&c.—nad oedd yr arwyddion i ganlyn ond hyd ddiwedd y byd.

sef dinystr Jerusalem, a bod yr un " diwedd y byd" yn Heb.

ix, 26—fod Iesu Grist yn adduw bod gyda'i ddyseyblion byd
ddinystr Jerusalem, ac mai o hyny allau yr Ysbryd Glan oedd i

fod, a bod Crist wedi ymddangos iddynt hyd y dinystr, ac i'r ar-

wyddion a'r gwyrthiau ddarl'od yr amser hwnw ; — fod 1 Cor. xiii,

y— 13, a Eph. ir, 11— 14, yn adnodau pendant dros ddarfyddiad

gwyrthiau—mai yr hyn sydd berffaith yw yr ysgrythyrau, ac o

;;anlyuiad fod yr hyn sydd o ran wedi darfod, &c. Yn awr,

dyna y pethau mwyaf neiilduol a fu Mr. Jones yn drafod j ac y
mae'r oil o honynt, oddieithr yr adnodau -pendant, wedi cael eu

gwrthbrofi gan y Saint. Yr adnodau pendant dan sylw fydd y
peth nesaf i'r Saint sylwi aruynt, os beiddiwn ddyfod allan,canys

y mae Mr. Jones yn bwgwth ein trin yn arw os deuwn allan ett»

yn ei erbvn. Ymffrostiai Mr. Jones ei fod wedi gorchfygu

lluoedd o'n blaen ni, ac y " rhaid bod yn rliywbetb cyn ei gwympo
at'." Gwelwa mai Goliath yw efe, ac mai ninuau yw Dafydd

bach y bugail, yr hwu a ymddibyna yn ei Dduw, ac yn ei

fFon-dafl.

Os cawn gefnogaeth, yr ydym yn bwriadu cyhoeddi nifer o

draethodau ar y pynciau uchod, mewn ffordd o adolygiad ar Ddar-

Hthoedd Mr. Joues, ynghyd a sylwadau ar lyfryn y Parch. J.

Davies, Llanelli, ar Wyrthiau; ond rhaid i ni orphen Llyff

Mormon yn gyntaf; ac y mae yn dda genyca i ddywedyd v

gorphenir hwaw tua diwedd Ebrill,
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AMRYWIAETHAU, &c.

Taith I'fe Llyn Halkn Fawk tryy Orleans Newidd.—
Llynlleifiud i Orleans Newydd, 5,OU0 o filltiroedd, gyda hwvl-
longau, 8 wythnos, (Jos. i 80s. OrleansNewydd i St. Louis, 1,200

o filltiroedd, gyda ager-fadau, 8 diwrnod, 8s. i 10s., arlwyadau,

5s. i 10s. y pen. St. Louis i Kanesville, Iowa, 900 o filltiroedd,

gydag ager-i'adau, 12 diwrnod, 2b., arlwyadau, 20s y pen.

Kanesville i Ddinas y Llyn Halen Fawr, 1,031 o filltiroedd, o 4o
i 90 o ddiwrnodau

;
ymddibyna laver ar gryfder y wedd, 8

phwvs y llwvth. Certwyn bedair olwyn dda, a phar o ychain,
galluog i gymmeryd gwr a gwraig a tbri neu bedwar o blant,

gyda ohlud o ddeg i bymtheg cant o bwysau dros y g<v«atadedd

uiawr, ynghyd a digon o arlwy dios yr holl daith, a gostia

cddeutu £5l>.—H. Smith Evans's Guute to Emigration Colonies.

Yr. Aifftiaid, yn eu gwleddoedd, er mwyn attal glythineb a
meddwdod, a osodent ysgerbwd dyn i fyriy yn yr ystal'ell, a'r

geiriau hyn uwcb. ei phen,—" Coiia hyn a fyddi cyn hir
!"

Ateb yn ei le.—Fel ag yr oedd eia brawd Dr. L. Richards,
vchydig ddyddiau yn ol, yn teithio ar an o reilflyrdd Deheubarth
Cymru, yn nghwmniaeth rhyw barchedig cyfiifol, darfu i hwnw
oi'yn iddo, "Ai mdi fortune-teller oedd Joseph Smith?'' "Wei,
ie," atebodd y Doctor; " canys mi'a'i clywais ef fy bun yn
dywedyd fortune pobl, trwy ddywedyd os edifarhaent am eu
pechodau, a chyinnieryd eu bedyddio, y derbynient ddawn yr
Ysbryd Glan."

Amser, amynedd, a diwydrwydd ydynt dri phrif feistriaid y
byd,—dygant i ddyn yr hyn oil y niae yn ddymuno ; ond y mas
gair grwgnachlyd ac annoeth yn fynyck yn ei droi o'r ffordd rha"
cyrhuedd ei ameanion.

YaiwELiAD a Merthyr.— Darfu y Saint yma gael yr anrhyd-
edd o bresennoldeb y LlyWydd F. D. Richards yn eu plitu nos
Sul a nos Lun wythnos i'r diweddaf. Cyrhaeddodd yma'
erbvn chwech nos Sul, a chaw&om gyfarfod rhagorol iawn yn
Neuadd y Cymreigyddion, lie y bu y Dr. Richards ac yntau yn
pregetbu i'r Saint. Dywedai nad cedd yn meddwl gada'el y wlad,
htjb roddi tro am y Saint Cymreig, y rbai a ystyriai yn bobl raor
dda. Cawsom gyfarfod arall yn y Georgetown nos Lun, a boreu
dranoeth dychwelodd yn ei ol. Mae yn ddrwg gan y brodyr yn
Merthyr nad ellid hysbysu am ei ddyi'odiad yn gynt, fel y gallai
Saint pellenig gael y cyfleusdra o ddyfod i'w wrandaw.

Llyfr yr Eglwys.—Gofyna " J. R,'' y gofyniad canlynol :—
" Y mae ar Lyfr yr Eglwys, ' I ba Gangen' y trosglwyddirperson~
au ; a chan fed llytliyron cymmeradwyaeth yn eu rhyddhau i

Uno a'r gangen a fvnont, pa beth a wnaf, am nas gwn i ba
gangen y byddont wedi myned ?" Atebwn, os na all y personau
sydd yn symud ddywedyd wrth ymadael i ba gangen y maent yn
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myned, dymuner arnynt hi mor garedig ag anfon llythyr ja.

union pan y byddant wedi ymuno a rhyw gangen arall, pa
gangen ydyw, fel y noder hyny ar y llyfr.—Etto, ymddengys fod

rhai ysgrifenwyr wedi caniddeall yngbylch y llinell las; yn lie

ysgrifenu ami, ysgrifenant uwch ei phen, neu o dani. Pan
fyddo rhywun yn cael ei fedyddio a'i gadarnhau i'r eglwys, dylai

hyny, ynghyd a'i enw, celfjddyd, preswylfod, oed, a phob peth.

arall yn ei gylch, hyd at ei doriad allan, gael eu gosod ar y
llinell las; ae os caiff y cylryw ei ail-fedyddio, &c, mae lie t

ysgrifenu byny, ynghyd a tirydydd bedydd, &c, o dan y llinell

3as, cyn dyfod at y llinell l;'s nesaf, yr hon a fydd yn perthyn i

rywun arall. Y mae y Rha^ymadrodd yn egluro hyn yn eithaf

dealladwy, ac nid oes ond eisieu sylwi er deall y cyfan. Dylid
eynimeryd gofal mawr gyda Llyfr yr Eglwys, i ysgrifenu pob

.peth yn rheolaidd.

Nib ces dim ag y mae dynion yn fwy diffygiol ynddo, nag

y maent mewn adnabod «u cymineriad eu hunain. Yr ydyna

yn treulio llawer o'n harcser i ddysgu pethau ofer a diles, ond

aid vdvm yn cymmeryd din poen i fyfyrio arnom ein hunaiu, a«

£ agor lloohesau a chilfachai y galon.

ADDEVID YR YSBRYD.

O, fy enaid, paid a thewi,

Am y fendith ge'st ynrhad,

'Rhon addawodJ y Messiah

Pan ai adref at ei Dad;
-Caed y blaenffrwyth yn Ngbaersalem,

Pan yr oeddynt yn gytun;

Mae'r addewid o'r cyflawnder

Yn nyfodiad Mab y Dyn. k. a.

Tamadau o Mawrth 5 hyd Mawrth 17.—Sir Fynwy, £2

30s; Sir Gaerfyrddin, £2 6s iHc; Sir JFeirionydd, £4 9s 6c;

Llanfabon, 6s 6e ; Aberdar, 10s ; Ynysgou, 3s ;
Pontytypridd, £1

'Us; Cwmbach, £1; Hirwaen, £1; Georgetown, £1 2s 6o>

Merthyr, £2 10s; Cefn, £1 15s. —Cyfanswm, £18 19s 5§c.

tfSjf Yr ydym yn bwriadu cyhoeddi y " Pearl of Great Price,"

yn Gymraeg, mor fuan ag y gallwn.

^g
11 Dymunwn hysbysu y gellir danfon pob math o lyfraa

trvry y post o hyn allan, am 6ch. y pviys o rag-dal; ond os bydd-

antdros bwys, codir 6ch. arall.

rtgf Os gwyr rhywun ana rywfaint o'r rhifynau 10 a* 11 o'r

Uogorm am 1851, ar werth, dymunwn ni eu prynu yn ol.

*gT Anfoner pob gohebiaetb.au, eirchion, a thaliadau am.

Jyfrau, i John Davis, Printer, Johns Street, Georgetown, Merthyr,

i. DAVIS, ABGRAFFYDt'; MIETH Y R-T Y DFIt.
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Rhif. 7.] EBRILL 3, 1852. [Cyf. IV.

PATRIARCHAIDD.

AT Y SAINT GWASGAREDIG TRWT Y BYD, YN ANERCH.

[Allan o'r " Deseret News.'']

Anwyl Frodyr a Chwiorydd,—Mae Ysbryd Duw yn fy

nghynhyrfu i ysgrifenu epistol, a rhoddi i chwi ryw gynghor

ftadol ar y pryd hwn. Yr wyf yn gweddio ar Dduw, fy Nhad

Iragywyddol, i oleuo fy ineddwl, a cbyfranu i mi eiriau ac

egwyddorion ag a fyddant i chwi megys balm i archoll,neu ddwfr

i sychedig.

Y mae yn awr dros un ar hugain o flynyddau er pan reoleidd-

iwyd Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, o chwech

o aelodau,—y rhan fwyaf o ba rai ydynt wedi eu rhifo gyda'r

meirw.

Yn fuan wedi ei rheoleiddiad mi a gly wais yr Efengyl trwy fy

nai, Joseph Smith, ieu., ac mi a ufyddheais i orchymynion yr

Arglwydd trwy fyned i mewn trwy y drws, yr hwn yw bedydd.

Oddiar y pryd hwnw y mae llawer o olygfeydd wedi myned

heibio, yn y rhai y cyfranogais i ; achosai rhai o honynt i mi

lawenhau, a llawer ereill i gael fy llethu gan dristwch.

Buasai cymmeryd mewn Haw i ddesgrifio teithiau, erlidiau, a

dyoddeSadau y Saint, er pan y daetbym i gyntaf yn adnabyddus

a'r gwaitb, yn ddigon i lanw cyfrolau ; ac er bod fy ysbryd yn
ewyllysgar i mi fanylu ar y pethau hyn, ac ychwanegu fy

nhystiolaeth at y llaweroedd ag ydvnt eisoes wedi ei phregethu

*'i chyhoeddi i'r byd, etto mae y cnawd yn wan, ac y mae fy

mysedd oedrauus vn crebachu wrth gvdio yn yr ysgrifell; digoa
7



102 DDGORK SBION.

yw i mi ddywedyd fod yr hyn a gyhoeddwyd gan yr Henuriakl?

yn wir ; ac y mae'r gweddill yn y llyfrau a agorir yn y dydd pan

y caid" pob dyn ei wobrwyo yn ol ei weithredoedd, ac y cyhoeddir

dirgelion ar benau y tai.

Yr vyf wedi sylwi ar gynnydd graddol y gwailh hwn, yn

ymdrecbu yn erbyn anwybodaetb, traddodiad, a chrefydddwyll.

Megys lefain, y mae yn gweithio ar led, hyd nes y cly wir ef yn y

dwyrain'a'r gorllewin, y gogledd a'r deau, yn mathrn dan

draed, fel pe byddai, bob gwrthwynebiad, a dangos i Sant a

phecbadur fod y Duw mawr wrth y llyw.

Ugain mlynedd yn ol yr oedd yn hedyn mwstardd
;
yn awr y

mae yn goedwig fawr, lie y gall ebediaid yr awyr gysgodi ynddi.

Y pryd byny y cawsom ein hyspeilio o bob peth, a'n gadael

heb gartrefle. Diolch i Dduw, y mae genym yn awr orpbwysfa

i'n traed,.

Gallwn yma ei addoli Ef o dan ein " ffigysbren a'n gwinwydden

ein bun," heb neb i'n dychrynu j ac o dan y fath amgylcbiadau

ffafriol ag y gosodwyd Di ynddynt yn awr, os nad ydym yn

mwynhau Ysbryd Duw, yr achos yw oblegid nad ydym yn ufydd

i'w orchymynion ef; ac yr wyf fi yn gallu tystiolaetbu, na

fwynhaodd y Saint erioed fwy o'r Ysbryd nag a fwynbant yn

bresennol; ac yr wyf yn teimlo yn hyderu3 os ymlynant wrth

gyngbor, y derbyniwn fwy- fwy, ddydd ar ol dydd, hyd nes y
delom o fewu y cylch o rodio gydag angylion, a bod yn gydym-

deithion gwastadol iddynt; a phan fydd eisieu arnom i ddysgu

rbywbeth oddiwrth Dduw, hwynt-hwy a'n dysgant ni, a bydd y
nefoedd mor agos i ni ag yw Boston i New York trwy y telegraph.

I'r Saint yn y dyffrynoedd hyn y mae genyf air o gynghor :

—

Os yw lies y gwaith yn agos at eich calon, byddwch barod yn

wastadol i ufyddhau i gyngbor. Os yw y Llywydd yn ewyllysio

sefydlu y dyffrynoedd, adeiladu Temlau, pregetbu yr Efengy],

neu unrhyw beth arall a ofynir genych, byddwch barod fel

dynion manwl, gyda'r oil sydd genych ac a feddiennwch. Na
chaffer un esgus yn eich geneuau ; eitbr cyfodwch a dywedwch,

Mi a gyflawnaf dy waitb, O Dduw ; a chwi a gewch weled ei

iachawdwriaeth ef yn cael ei hamlygu yn niogeliad ei Saint.

Pe na fuasai y Llywyddiaeth a'r Deuddeg ag ydynt yn fyw yn

awr, wedi bod yn weision i'r achos tra yr oedd Joseph yn fyw, ni

fuasent yn deilwng i lanw y sefyllfaoedd uchel ag y maenfc
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ynddynt yn bresennol ; a chofiwch yn wastadol, "Fod yn rhaid

S'r hwn sydd fwyaf yn eich plith fod yn was i bawb."

Dygwcb i fyny eich plant yn y ffordd y dylent fyned, fel y
byddont yn addurn i gymdeithas, ac yn fendith i chwithau yn

eich henaint ; a chofiwch na fyddwch yn ddieuog gerbron Daw
os bydd i chwi esgeuluso y mater hwn. Cofiwch hefyd i'w dysgu

i weddio; ac achosvrch i'ch meibion gymmeryd rhan yn y weddi

deuluaidd ; a gofalwch pa gwmpeini a fyddont yn gadw, canys y
mae "ymddyddanion drwg yn llygru moesau da."

Na adewch i'ch merched gymmysgu gyda meibion y dyeithr-

ddyn, ag na fyddwch yn gwybod dim am dano, a'r hwn nad yw
o dy Israel ; eithr cesglwch eich plant ynghyd, a dysgwch iddynt

egwyddorion gwirionedd a chyfiawnder, a dysgwch iddynt i

ufyddhau cyfreithiau Duw, a daw y dydd pan y cyfodant ac y

bendithiant chwi.

Dysgwch iddynt bob gwirionedd ag y mae Duw wedi ddad-

guddio. Arllwyswcb i'w meddyliau ieuainc bob egwyddor a'a

gwna yn genedlaeth ardderchog, a symudwch oddiar eu llwybrau

bob peth sydd yn groes i Dduw a'i orohymynion. Gochelwch na

fyddont yn yfed o draddodiadau y Cenedloedd, a chadwch hwynt

lie nas gallont ddyfod o hyd i'w hathrawiaethau; yna chwi a

gewch genedlaetb o blant y rhai a gyfodant yn nerth Israel, ac a

ddryiliant lyffetheiriau traddodiad, ac a fyddant yn fodau cym-

hwys i gario yn mlaen y gwaith a ddechreuodd eu tadau ; ac

Ysbryd Duw a'ch cynnorthwya chwi i wneuthur y pethau hyn,

os bydd i chwi ymdrechu a'cb holl allu.

Wrth y Saint pellenig yr wyf yn ewyllysio dywedyd, Brysiwch

j Ddyffrynoedd y Bryniau tjagyv/yddol. Deuwch i'r man lie y
gallwch dderbyn o'r ffynrjonell. Yuigesglwch i'r man lie y gall

eich plant ymgymmysgu a'r eiddom ni, a lie y gellwch chwithau

fwynhau y gymdeithas fslys a deimlir gyda ni, ac fel y gallwyf

fionau osod fy nwylaw arnoch a rhoddi i chwi fendith batriarch-

aidd cyn fy myned oddi yma.

Dygwch gyda chwi eich peirianwaitb, eich aur a'ch arian, eich

pres a'ch copr, ynghyd a holl hadau a phethau gwerthfawr y
ddaear; ac yn ddiweddaf, nid y lleiaf, y tlodion o deulu Duw,—

i

addurno y lie, a'i wneyd yn gyssegrle cyinhwys i'r Arglwydd

drigo ynddo.

Cofied y cyfoethogion fod yn rhaid i'r tlodion gael eu casglu
;
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mae y cyfoetbogion yn gallu myned i Seion pryd y myncml,.

eithr y mae gan y tlodion i ddyfod pan fyddo y ffordd yn agor

iddynt; ac y mae yn ddyledswydd ar y cyfoetbogion i'w dwyn

gyda hwynt.

Gweddiwch ar Dduw i droi calonaa y Cenedloedd fel y

defnyddiont eu cyfoeth i adeiladu ei deymas Ef, ac fel y delo

breninoedd a breninesau yn dad a main maelhod, fel y blaguro

Seion, ac y cyfoder ei Themlau i'w enw santaidd Ef, fel y cyf-

lawnom y gwaith sydd yn gorphwys arnom er gwaredu y rneirw.

Cynnaliwch a nerthwch ddwylaw yr Henuriaid ag ydynt yn

eich plith. Esgyned eich gweddiau at Dduw y Sabaoth dros eu

llwyddiant, ac fel na chaffont byth eu dyrysu ; ac raewn ad-

daliad hwy a'ch bendithiant, a'ch cyngborant, ac a weddiant

drosocb, a llawer a ddichon taer weddi y cyfiawn.

Blant, byddwch ddarostyngedig i'cb rhieni ; a cbwitbau wrag-

edd, i'cli gwyr; a cbwitbau Hemiriaid, i'cb Llywyddion,—ie,

nfyddhaed pob un megys y maent bwythau yn dysgwyl ufydd-

dod oddiwrtb y rbai y gosodir hwy i lywodraetha arnynt, gan

gofio yn wastadol ti bod yn well i lywodrattliu mewn cariad na

thrwy orines.

Gocbelwcb ymgyfreithio. Talwch eich degwm. Cofiwch eich

cyfammodau yn Nhy yr Arglwydd. Bydded i'r Drysorfa Barhaus

Iwyddo, ac i'r tlodion lawenychu. Gweddiwch dros waredigaetb

Seron ; dros Benau yr Eglwys ; dros ymgasgliad y Saint; dros

yr Henuriaid sydd ar led yn pregethu; dros eu teuluoedd a

adewir gavtref; dros y saint gwasgaredig trwy y byd ; dros

lwyddiant y gwaith ; dros ddiddymiad bwriadau ein gelynion, a

dros i iechyd, heddwcb, a llwyddiant breswylio yn mhob trigfan o

eiddo saint Duw. Wrth wnentlittr felly, bendithion a ddyhidlant

ar eich ponau ; eich meddyliau a yme'angant; Ysbryd Duw a

orphwvs arnoch, a'ch blynyddoedd a fyddantyn llawer ar y ddaear.

Bydded i bob Hennriad yn Israel wisgo am dano wisgoedd

cyfiawnder, gan ddysgu trwy hyfforddiad ac esiampl, y gwir

cgwyddorion ag ydynt yn dyrchafu y meddwl, eangu y deall, a

gwneyd dyn yn addas gydymaith i'w Greawdwr; ac na ddiah-

rhydedder byth yr alwedigaeih nefol a santaidd ei galwyd idui,

trwy ddysgu a gadael i gael eu dysgu yn ei dy, neu mewn

unrhyw le y byddo gauddo ef dJylauwad neu allu i'w lywodraetbu,

athrawiaethau nad ydynt o Dduw.
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Bydded i'r egwyddorion cywir ag y mae Duw yn dtladguddio

yn y dyddiau diweddaf hyn, gael eu dysgu yn eu purdeb syml,

gan ddwyu gyda bwynt eu gwerth eu hunain, gan fynu Ysbryd

Duw i'w cefnogi, ac mi a wn y bydd i bob Sant gwirioneddnl eu

groesawi hwynt a breichiau agored. Gochelwch gwmpeini neu

dy y rhai hyny ag ydynt ya dirmygu athrawiaetbau Duw, canys

nid yw Duw yn trigo yno ; ui cheir y gwaed ar gapan eu drysaa

hwynt yn y dydd y delo y dinystrydd heibio.

Wrth yr Henuriaid ag ydynt allan yn pregethu, yr wyf yn

dymuno dywedyd,—Na thawed eich lief. Rhybyduiwch y
cenedloedd am lid Duw ar y drygionus. Pregethwch ffydd,

edifeirwcb, bedydd er maddeuant pechodau, gosodiad dwylaw er

derbyn yr Ysbryd Glan ac ymgasgliad y Saint; gan ddwyn eich

iystiolaeth yn ddiofn, a'r Arglwydd a fenditbia eich llafur a llawer

o ysgubau, yr hyn a fyad yn anrbydeid i chwi yn nydd mawr y
cyfrif* Os byddwch ffyddlawn yn y pethau hyn, ni ehaiflf fod

eisieu areich teuluoedd, ni chaiff eich aelodau fod yn flinedig, ac

ni fetba eich tafodau i draethu gwirioneddau newydd a hen ; ac

angylion Duw a wyliant eich camrau, a'i Ysbryd ef a Add gyda

chwi i nleuo eich ffordd, ac i fod yn enau, mater, a doethineb i

chwi ; a phan y dychwelo-ch i'ch cartref lecedd,chwi a gyfarfydd-

wch a gwyDebau siriol, y rhai a'ch groesawant chwi a bendith am

y daioni a wnaethocli mewn gwledydd ereiil.

Mae yn rhaid i mi derfynu, canys yr wyf yn teimlo gwendid a

llesgedd henaint yn ymlusgo yn mlaen. a chan nad wyf yn

gwybod pa bryd y geilw yr Arglwydd fi oddiyma, yr wyf yn cym-

zneryd y cyfleusdra hwn o ychwanegu fy hatling at dysliolaeth y
miloedd ag ydynt yn wasgaredig trwy y byd, ynghyd a'r rhai

hyny ag ydynt wedi myned tu draw i'r lieu, y rhai a seliasant eu

tystiolaeth a'u gwaed.

Yn Kirtland, Ohio yr oedd pedwar brawd yn eistedd yn y cor

patriarchaidd yn Nheml Ddmv, a myfi yn unig o'r nifer hyny a

adawyd i adrodd yr hanes; a chan fy mod i wedi pasio yr amser

penderfynedig i ddyn fyw, y mae yn rhesymol y bydd i minnau

hefyd gael fy nghasglu at fy nhadau yn amser apwyntiedig Duw.

Yr wyf fi, gan hyny, yn dwyn fy nhystiolaeth, yr bon a ewyllys-

awn gael o honi ei chyfieithu i bob iaitb, ei darllen i bob Sant, a'i

hargraflu lie bynag y defnyddir llythyrenau at hyny; fel y caffo

y byd weled a chlywed yr byn sydd genyf i ddywedyd ; canys pe
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buaswn yn ieuanc mi a ymwelaswn a hwynt, pan y caent gly wetl

o'm gwefusau i fod Daw drachefn wedi llefaru o'r nefoedd; el

fod drachefn wedi ymddarostwng i ddanfon ei angylion i ym-
weled a dyn syrthiedig, a dangos y ffordd trwy yr hon y gall gael

ei achub. Efe a benododd Joseph Smith yn brophwyd, ac a

ddadguddiodd iddo ei orchymynion.

Yr wyf yn tystiolaethu wrth bob dyn mewn geiriau sobrwydd,

fod Llyfr Mormon yn wir ; i Joseph Smith, ieu , ei gyfieitbu o'r

llafnau trwy yr Uriro a Thummim, a thrwy allu Duw.

Yr wyf yn tystiolaethu fod Joseph Smith yn brophwyd,

gweledydd, dadguddiwr, ac yn wr Duw; ac y profa yr hyn a

ddadguddiwyd trwyddo ef yn fywyd ac iachawdwriaeth i'r rhai a

gredant ac a ufyddhant, neu yn fmwolaeth a chondemniad i'r

holl rai a'i cyfrifant megys peth ofer, ac a galedant eu calonata

yn erbyn y gwirioneddau a bregethodd ac a ymarferodd ef.

Mi a'i hadwaenwn ef pan yr oedd ar fronau ei fam, ac mi a'i

gwyliais ac a'i cynghorais ef yn ei ieuenctyd ; eithr pan lefarodd

Duw wrtho ac y dysgodd ef, yna mi a ymostyngais i'w wybod-

aeth ragorach ef ; ac er mai bachgen oedd ef, a minnau yn ben

wr, ac yn ewythr iddo, etto nid oedd arnaf gywilydd i ddysgu

gwir egwyddorion ganddo ef, ac fel Paul wrth draed Gamaliel, i

ddrachtio i mewn y gwirioneddau a ddylifent trwy wefusau y
prophwyd.

Mi a fum yn ngharchar gydag ef a'i frawd Hyrum ychydig

oriau cyn iddynt gael eu lladd ; a gallaf dystio gerbron Duw,

iddynt farw yn ddieuog o bob trosedd, ac iddynt selio eu tystiol-

aeth a'u gwaed.

Yr wyf yn tystiolaethu wrth bob dyn, fy mod yn gwybod fod

yr angel wedi ymddangos, yr hwn a welodd loan y dadguddiwr,

a'r hwn oedd ganddo yr Efengyl Dragy wyddol i bregethu i bob

cenedl, llwyth, iaith, a pbobl, gan ddywedyd a lief uchel,

Ofnwch Dduw, a rhoddwch iddo ogoniant, canys daeth awr ei

fam ef.

Ac yr wyf yn galw ar bawb, offeiriaid a phobl, breninoedd,

penaetbiaid, a llywodraethwyr, i ddarfod amryson; deuwch ac

wfyddhewch i'r Efengyl, ymgasglwch gydag Israel, ufyddhewch i

orchymynion Duw, fel y byddo i chwi a'ch meirw gael eich

achub a'ch dwyn i fyny yn yr adgyfodiad cyntaf,

Ac yr wyf yn dywedyd with y Saint, fy mod, trwy allu y?
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Qffeiriadaeth santaidd a ymddiriedwyd i mi, fel Patriarch, yn

eich bendithio chwi ; ac yr wyf yn dywedyd wrthych,—Byddwch

ffyddlawn, a chwi a gewch eich bendithio yn eich basged a'ch

ystor; chwi a gewch bob bendith ag a addawyd i Abraham,

Isaac, a Jacob ; a'r Arglwydd a'ch cadwa megys yn ngheudod ei

law, ac nis gall un gallu rwystro y gwaith, canys pob peth a

ddygir yn ei erbyn a fetha,

Agorir y ffordd i bob un o'r Saint ddyfod i Seion. Iechyd,

beddwch, llawenydd, llwyddiant, ac Ysbryd Duw, a breswyliant

yn eich trigfanau, ac angylion Duw a wyliant drosoch ac a'ch

cynghorant trwy eich holl ddyddiau ; eich meddyliaii a gant

ymeangu i amgyffred pob egwyddor o wirionedd a chyfiawnder, a

chwi a gewch adeiladu Temlau, a myned trwyyr ordinhadau dro's

eich meirw ; eich enwau a geir mewn coffadwriaeth yn mysg

pobl Dduw ; a'ch plant a gyfodant ac a'ch galwant yn wynfyd-

«dig, Caiff golud y Cenedloedd ei droi i sefydlu Teyrnas Dduw
;

pob gweddi o eiddo y cyfiawnion a wrandewir ac a atebir gan

ein Tad yn y nef, a phob bendith ag a ellir eu pentyru ar ddyn,

a bentyrir ar y rhai hyny a gadwant ei orchymynion. Ac yr

wyf yn gweddio ar Dduw, fy Nhad Tragywyddol, i wrandaw hya,

eef gweddi a bendith dy was, a'u hateb ar benau fy mrodyr; yr

hyn a ofynaf yn enw Iesu Grist. Amen,

John Smith,
Patriarch i Eglwys Iesu Grist o Saint

y Uyddiau Oiweddaf.

Dlnas y Ll)ii Halen Fawr, Tach 8, 1851.

SAINT DUW YN ERBYN Y BYD.

[Parliad o dud. 89.]

Y mae pob un o Saint y Dyddiau Diweddaf yn teiralo ei fod i

raddau yn fod dinodded. Y mae Satan yn gweithio raor bwerus

yn nghalonau plant anufydd-dod, nes y mae'r clymau cryfaf yn

cael eu dattod, a'r perthynasau agosaf yn cael eu banghofio, ac

yn ami gelynion penaf y Sant yw tylwyth ei dy ei hun. Mae

y byd, ac yn neillduol y rhan grefyddol o bono, yn dangos y
casineb mwyaf anghymmodlawn tuag at Saint y Dyddiau Di-

weddaf. Yn wir, mae yr enw o Saint y Dyddiau Diweddaf yn

ilanw mjnwesau y bobl a theimladau annesgrifiadwy; ac ym-
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ddengys fel pe byddai yn cyffroi pob teimlad maleisus o eiddoeq

heneidiau. Os a rhywun i glywed y Saint, y mae yn myned o

hyny allan yn gyraraeriad hynod. Y mae yn peryglu ei en\r

da. Mae ei gyfeilliou crefyddol yn synu clywed ei fod wedi

gosod ei droed tu fewn i dy cwrdd Mormonaidd. Arswydant

wrth feddwl ei fod ef wedi bod yn gwrandaw ar bregeth gan,

Henuriad Mormonaidd. Tarewir hwynt a syndod os dygwydda

lefaru mewn cymmeradwyaeth o'r hyn a glywodd. Torant bob

cyssylltiad ag ef os argyhoeddir ef o'r gwirionedd, ac os cyn 7

nygia dalu ufydd-dod i'r cyfryw. Buasai yn well ganddynt ei

fod yn myned yn feddwyn, neu yn buteiniwr, na myned yn un o>

Saint y Dyddiau Diweddaf. Mae llawer o bersonau wedi dy-

wedyd y dewisent ganlyn eu perthynasau i'r bedd, yn hytrach

na'r gofid o wybod y. cofleidient ffydd Saint y Dyddiau Diweddaf.

Y mae Pabyddiaetb, gyda'i holl ysgelerderau oflfeiriadol a'i dych-

rynfeydd chwil-lysol, yn cael ei hystyried mewn cymbariaeth, yn
burdeb a rhinwedd, mewn cyferbyniad i afresymoldebau a chab-

leddau tybiedig " Morraoniaetb." Ac yn wir, y mae yn ammheus
pa un a oes cymdeithas grefyddol mewn bodoliaeth, yr hon,

na wnelai, yn y dygwyddiad o eithafgyrcb, uno yn y floedd

gyffredin o "Ymaith a'r Mormoniaid, nid ydynt yn deilwng

i fyw."

Cafodd Joseph Smith, y sylfaenwr (o dan Dduw) o Eglwys

Tesu Grist o Saint y Dyddi&a Diweddaf, er yn ddechreuol yn

lauc anadnabyddus ac anllytbyrenog, ei erlid gyda'r creulondeb

mwyaf didrugaredd o'r amser yr hysbysodd ei fod wedi derbyn

dadguddiad o'r nef. A'i erlidwyr penaf oedd y rhai hyny a

broffesent fod yn ganlynwyr i'r lesu addfwyn a gostyngedig.

Hwy a geisient yn barhaus ei ddadymchwelyd, ac ymdrechent i

gyflawni hyny trwy bob moddion yn eu gallu. £r mwyn creu

rhagfarn yn meddwl y cyhoedd yn ei erbyn, cafodd y chwedlau

mwyaf gwag a disynwyr ,er ei niweidio eu taenu yn ddiwyd, ac,

wrth gwrs, eu credu yn dra awyddus. Yr oedd amryw writs, wedi

eu sylfaenu ar y chwedlau ffol hyn, wedi eu gwasanaetliu arno, y
rhai a arweinient i oiidus ymgyfreithio, oddeutu chwechadeugain

o weithiau ; eithr ni chafodd Joseph Smith unwaith, lie y cafodd

brawf cyfreitblawn, ei. brofi yn euog o dori cyfreitbiau ei wlad.

Yr oedd ei elynion mor ymddialgar, fel na orphwysasant hyd ne»

j trochasant eu dwylaw yn ei waed gwirion. Y mae ei elynica
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yn tystio mai ei drosedd a'i ddedfryd oedd, " Nis gall cyfraith y
wlad ei gyrhaedd, eithr pylor a phlwm a'i cyrhaeddant."

Cafodd Hyrum Smitb, brawd i Joseph, ei ladd gydag ef, er nad

oedd wedi ei brofi yn euog o un. trosedd.

Cafodd John Taylor, apostol, ei glwyfo yn enbyd ar yr un

amser.

Ac y mae Saint y Dyddiau Diweddaf fel pobl wedi cael eu

herlid yn y modd mwyaf diffaetb. Maent wedi cael eu mobio,

eu byspeilio, a'u gyru o'u cartref-leoedd a'u hetifeddiaetban, o

amser i amser. Gallai eu Uwybr gael ei olrhain wrth eu gwaed,

Yr oedd henaint penllwyd a babandod digymhorth yn cael en

diystyru yn gyffelyb gan ellyllon ar lun dynion. Yr oedd

gwragedd diamddiffyn yn cael eu hanrheithio yn ddidosturi o'r

hyn ag sydd yn fsvy gwerthfawr na'r bywyd tymmorol. Blaen-

oriaid y bobl hyn a fwriwyd yn ngharchar, ac a borthwyd S.

chnawd dynol.

Yn ngwanwyn y flwyddyn 1846, cafodd orif avrdurdodau

Saint y Dyddiau Diweddaf eu gyru o'u byfrydol Nauvoo, a'u

hardderchog deml, a'u gorfodi i chwilio am gartrefle iddynt eu

hunain yn noddfeydd gwylltion y Mynyddoedd Creiglyd, yn

mhell ymaith oddiwrth drigfanau y Cristionogion gwareiddiedig,

ond gwaedlyd, Hwy a deithiasaut yn orllewinol rai cannoedd o

filltiroedd ; a chawsant allan fod yn rbaid iddynt aros dros y
gauaf yn mhell tu yma i'r He y bwriadent ei gyrhaedd. Tra

yn y sefyllfa drallodus hon, swyddogion yr Unol Daleithiau a

alwasant arnynt am bum cant o flodau eu gwersyll, i ymgorflfoli

yn fyddin, er myned i Mexico. Cafodd y gofyniad creulawn ac

anwraidd hwn ufydd-dod uniongyrcbol. Yn dal am y dangosiad

digyffelyb hwn o wladgarwch, y Saint tlodion a methiedig ag

oeddynt yn analluog i ymadael o Nauvoo gyda'r cyfangorff, a

yrwyd allan o'r diJinas wrth enau y magnel a blaen y bidag, ac a

orfodwyd i fyned i'r gelltydd a'r prairies ar ol eu brodyr gallu-

ocach, ac awdurdodau yr Eglwys.

Ac ar ol i'r Saint, gyda'r diwydrwydd mwyaf a gwroldeb can.

moladwy, groesi anial-leoedd dilwybr, ymdreiddio drwy fyned-

feydd dyfnion a thy wyll, ymchwilio ardaloedd cyfain braidd yn
anadnabyddus o'r blaen, ymsefydlu yn Ninas y Llyn Halen,

adeiladu tai a dinasoedd, gwneuthur ffermydd, ac achosi i'r an-

iflwch laweDjchu a'r diffaethwch flaguro fel y rhosyn,— Congress,
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yr Unol Daleithiau a ganiataodd iddyntLywodraeth Diriogaethol,

mewn atebiad iV deiseb i gael eu derbyn fel Talaetb annibynol

i'r Undeb.

Wedi i hyn gael ei wneuthur, y mae yr hen waith o enllibo a

tbaeno chwedlau anwireddus yn cael ei adnewyddu yn ei holl

ffyrnigrwydd arferol. Y mae rhai cymmeriadau yn eiddigeddu

wrth Saint y Dyddiau Diweddaf am gael y fraint o gloddib am
eu bara eu hunain. Eiddigeddant wrtbynt am eu bod yn cael tir

i sefyll arno, ac awyr i anadlu. Y maent yn ewyllysio dadym-

chwelyd Utah deg, y rhyfeddod bono o anturiaeth rinweddol.

Eithr eu gobeithion a ddiflanant, a'n hysbrydoedd a fethant, eu

cabl-eiriau celwyddog a gant ddychwelvd megys tan ar eu penau

eu hunain, a thrywanu eu heneidiau megys picell trwy eu hafu.

Canys yr Arglwydd yw ein hamddiffynfa a'n twr cadarn; ynddo

Ef yr ymddiriedwn. " Gnell yw gobeithio yn yr Arglwydd, nag

ymddiried mewn tywysogion.

Yn ngwauwyn 1850, penododd Llywodraeth yr Unol Daleith-

iau ddeg o bersonau fel swyddogion cyhoeddus i Diriogaeth Utab,

sef—Brigbam Young, Llywodraethwr ; Seth M. Blair, Cyf-

reithiwr U. D ; a Joseph L. Heywood, Marshall U. D
;

Lemuel G. Brandebury, Prif Farnwr Uchel-lys yr Unol

Daleithiau dros y Diriogaeth grybwylledig; Perry E. Broehus,

a Zerrubbabel Snow, Barnwyr Cynnorthwyol ; B. D. Harris,

Ysgrifenydd y Diriogaeth ; a'r Meistriaid Holman, Day, a Rose,

Goruchwylwyr Indiaidd. Cyrhaeddodd y Swyddogion hyn yn

Utah yn haf a hydref 1S51. Eithr ni fuont yno lawer o wythnos-

au, cyn i Lemuel G. Brandebury, Perry E. Broehus, a B. D. Har-

ris ddangos tueddiad anwraidd i adael eu gorsafoedd o an-

rhydedd, a dychwelyd i'r Taleithiau. Gan nad oedd ganddynt

unrhyw reswm credadwy dros ymadael oddiwrth eu dyled-

swyddau, yn dra naturiol (megys bechgynach segurllyd, yn

hel esgusodion i"w meistri) hwy a grafasant ynghyd ddysgliad

enllibaidd o odds and ends, mewn ffordd o " Fynegiad Swydd-

oV (neu yn hytrach " Fynegiadau," canys yr oedd mwy
nag un, ac wrth gwrs, i gyd yn wir, pa mor groes bynag i'w

gilydd), i wneyd eu hachos yn dda, ac felly i ddianc rhag sen-

fflangellau y Llywodraeth Gyfundebol.

Eithr nid y " Mynegiadau" enllibaidd a dryg liwgar hyn yw

yr unig ddangosiadau o eiddigedd tuag at y Saint. Mae rhai
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aelodau o'r Congress yn dangos penderfyniad diysgog i fwrw

cynnrychiolydd Utah (yr Anrhyd. J. M. Bernhisel) allan o'i

eisteddle yn nhy y Cynnrychiolwyr. Y mae hyn mewn perffaitli

gyssondeb a gweithrediadau ereill. Eithr gadawer i hyn gael ei

wneuthur, a bydd i undeb pool yr Arglwydd synu y rhagrithwyr,

a pheri rhyfeddod i'r hyd. Gadawed y genedl Americanaidd i'r

mesur hwn gael ei benderfynu felly, a Haw Duw a syrthia yn

drwm ar y bobl. Bydd wylofain a galar mewn lleoedd uchel.

Bydd i amherawdwyr beilchion yr hen fyd wneuthur gwawd o

ffug-ryddid Columbia. Yr ydym ni yn dysgwyl am ddygwydd-

iadau dyfodol gyda dyddordeb mawr, yn hytrach na cbyda

phryder a gofid ; canys ni a wyddom y cydweithia pob peth er

daioni i'r rhai a garant Dduw, a'r rhai ydynt wedi eu galw yn ol

ei arfaeth Ef.

Y mae yn arferiad cyffredin gan ddynion ag ydynt yn erlid

pobl Dduw, i gysuro eu bunain a'r meddwl nad ydynt yn eu

herlid o herwydd eu erefydd, ond yn unig yu rhoddi iddynt wobr

gyfiawn am eu heithafion merrn llywodddysg (politics), neu eu

cableddau rhyfygus, Gwych iawn. Ond gadewch i ni ystyried.

Paham yr erlidiwyd yr Iesu gan yr Iuddewon ? Am ei lywod-

ddysg a'i gableddau tybiedig. " Nid am weithred dda yr ydym

yn dy labyddio (och fi, nage!), ond am gabledd,"— loan x, 33.

" Os gadawn ni ef fel hyn, pawb a gredant ynddo; ac fe a ddaw

y Rhufeiniaid ac a ddijfethant ein lie ni an cenedl he/yd,"—loan

x\, 48, Wei, fe gafodd Iesu Grist ei brofi, ei gondemnio, ei wisgo

mewn mautell ysgarlad,ei gnroni a drain, gan gael corsen yn ei

ddeheulaw, a'i hoolio ar y groes am eiJam boliticaiddl Ei achos

a ymddangosai yn amlwg uwch ei ben cyssegredig—" HWN YW
IESU BRENIN YR IUDDEWON!" Yr Arch-offeiriaid, yr

Ysgrifenyddion, a'r Henuriaid, a'i gwatwarasant ef, ac a waedd-

asant mewn gwawd, " Os Brenin Israel yw, disgyned yr awrhon

oddiar y groes, ac ni a gredwn iddo ! "— Math, xsvii.

Llabyddiwyd Stephan am eifarn boliticaidd. " Canys nyni a'i

clywsom ef yn dywedyd, y dystrywiai yr Iesu hwn o Nazareth 31

lie yma, ac y newidiai efe y defodau a draddododd Moses i ni."

—

Act. vi, 14.

Cafodd Paul ei erlid achos ei farn boliticaidd. " Oblegid ni a

gawsom y gwr hwn yn bla, ac yn cyfodi terfysy yn mysg yr holl

Iuddewon trwy'r byd, ac yn ben sect y Nazareniaid."— Act.xsiV)4.
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Ac y mae yr un esgus dichellgar yn cael ei ddefnyddio yn awr.

Y mae y Parch. J. B. Lowe, o'r dref hon( Liverpool), yn £ywedyd
mewn darlith, —" Yu Swydd Jackson a Swydd Clay y dygwydd-

odd yr ysgarmesau rhyngddynt hwy (y Saint) a'r milisia swyddol,

y rhai a ewyllysient eu gyru ymaith. Ki ddarfu i'r trigolion, pa

fodd bynag, ddefnyddio trais ond yn unig wedi iddynt gael allan

nas gallent gael gwared o honynt mewn modd heddycblawn. Nid

wyf fi yn cyfiawnhau y trais; eithr cofiwch mai nid erlidigaeth

ydoedd o herwydd eu crefydd* Dim y fath betb. Mae pob cre-

fyddau yn cael eu goddef yn yr Uuol Daleitbiau, ac nid oedd gan

y boneddigion a ddeisebasant yn eu herbyn hwy ddim i ddywedyd

am eu boldordd grefyddol ; eu cvfundraet/i boliticaidd, ynghyd &'u

honiadau rhyfvgus, a wrthwynebent hwy, ac a benderfynent na

cbawsai ei goddef, gan na fyddai beddwch hyd nes y tueddid

hwynt i ymadael a'r lie.

Cafodd Joseph Smith ei erlid a'i ladd am ei farn boliticaidd.

Gyrwyd Saint Duw o Nauvoo am eu barn boliticaidd. A cheisir

dadymchwelyd y Saint yn Utah yn bresennol, o herwydd eu

barnau politicaidd a therfysylyd.

Ond pa un bynag a yw gelynion Duw yn meddwl i'r Iesu,

Stephan, Paul, Joseph, neu ryw rai o Saint Duw, ddyoddef erlid-

igaetrh a merthyrdod o herwydd eu crefydd; neu o herwydd eu

Uywod ddysg, neu eu cableddau; y mae un peth yn wybodus,

iddynt ddyoddef a marw er inwyn cyjiairnder, ac o ganlyniad eu

gwobr a fydd fawr yn y nefoedd, pan y bydd i lid Duw tram-

gwyddedig wywo i fyny eu herlidwyr didrugaredd.

Y mae etto i fod ymdrech ryfeddol rhwng galluoedd Duw a

galluoedd Satan. Nid yw y wobr yr ymdrecha y pleidiau hyn

am dani yn dd'm llai na llywodraeth gyffredinol a thragywyddol

ar y ddaear. Y mae Duw yn bwrindu estyn ei lyvfodraeth dros

holl wyneb y ddaear, a gyru Satan allan o honi. Mae yn rhaid i

deyrnas Dduw gael ei selydlu, ac ewyllys Duw gael ei gwneuthui:

* Er fod yr esgusodwr parchedig hwn o erlidigaeth gyfangwbl

vn dywedyd wrtbym i'r Missouriaid yru allan Saint y Dyddiau
Diweddaf o herwydd eu Uywod ddysg, etto y mae efe ei hun yn
sylwi arnynt o herwydd eu crefydd, yn gystal ag o herwydd eu
liywod-ddysg. Llefara am Orson PTatt, fel " dyu hyfedr iawn, a

dyn cyfrifol iawn am ddim a un i, ond gyda golwg ar ei farn
qrefyddoV." Felly, yn ol barn Mr. Lowe, y mae crefydd Mr^
Pratt, yn ryw leihad ar ei gyfrifoldeb

!^
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yroa nior barod ac efloithiol ag y gwneir yn awr yn y nefoedd.

Yr oedd yr holl wyr cyfiawn ag oedd gan Dduw gynt, y rhai a

dderbyniasant yr offeiriadaeth ar y ddaear, yn ymwneyd a'r

gwaith gogoneddus hwn. Y maent oil wedi gwneuthur rhywbeth

tuag ato. Y maent etto yn brysur wrth y gwaith hwn, ac y
maent wedi ymgyfammodi i beidio attal eu llafur hyd nes y
byddo'r frwydr wedi ei gorpheu, a'r fuddugoliaetb wedi ei hennill.

Daw y cwestiwn o ddydd i ddydd yn fwy pwysig. Bydd gan

bawb i ddewis ei ochr. Mae Satan a'i ymlynwyr yn meddwl

ennill y dydd. Eithr hwy a gant eu twyllo. Er mwyn cyflymn

y diwedd fe fydd cyd-gadwyniad arddercbog o alluoedd yr holl

oruchwyliaetbau yn cael eu cyd gyssylltu a galluoedd y Nef. Yn

y genedlaeth hon bydd i ergyd penderfynol gael ei roddi rbwng y

ddau allu gwrtliwynebol, yr hwn a rydd heddwcb a gorphwysiad

i'r cyfiawnion am fil o flyriyddau. Yna y bydd yr holl Saint wedi

ymuno yn un, a Duw fydd eu Brenin a'u Deddf-roddwr, a'r

ddaear hon lie y buddugoliaethodd eu gelynion arnynt, a roddir

iddynt yn etifeddiaetb dragywyddol. Amen.

CYLCH LYTHYR Y DEGWM

AT BAWB T PERTHYNA IDDYNT.

[O'r " Deseret News."]

Gan fod dyddordeb mawr yn cael ei deimlo yn awr gan y Saint

mewn perthynas i'r Degwm ; a chan lod camsyniadau a cham-

ddealltwriaeth yn agored i gymmeryd lie, o dan y trefniadau

goreu, ac yn fwy neillduol felly, lie y mae busnes helaeth, a lie

nad oes trefn gyffredinol o drafodaeth, dealledig i bawb, mewn

gweithrediad; mi a dybias yn addas i gyhoeddi y cylch-lythyr

hwn at Esgobion, Goruchwylwyr, a pbawb ag ydynt, neu a fydd-

ant yn ol Haw, yn tala neu dderbyn degwm yn Eglwys Iesu

Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf.

Uyledswydd yr holl Esgobion a'r goruchwylwyr at dderbyn

degwm, yn mhob rban o'r byd, i'w cadw cyfrif cyfiawn a chywir

o bob degymau a dderbynir, oddiwrth bwy y derbyniwyd, pa

bryd y derbyniwyd, ac yn mha le y derbyniwyd; a pba fodd, at

bwy, ac at ba ddyben y defnyddiwyd hwy; a daufon copi o
r
r
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eyfrif hwnw i swyddfa gyffredinol y degwm bob blwyddyn, erbyu

neu yn ttaenorol i'r Gymmaufa yn mis Hydref.

Bydd i'r swyddfa yn Liverpool, a phob sw3rddfaoedd pel'lenig

ereill, a gorucbwylwyr, nid yn unig roddi copi blynyddol o gyfrif-

on y degwm, gyda yr ymfudiad, neu ryw gyfleusdra diogel arall;

eithr ar ddychweliad pob goruchwyliwr pellenig i'r lie y preswylia

y Brif Lywyddiaetb, roddi cyfrif cyflawn a pherffaith o bob swm a

dderbyniodd ac a ddefnyddiodd, yn ystod ei oruchwyliaeth,

ynghyd ag eawau yn llawn, o'r holl bersonau oddiwrtb ba rai y
derbyniodd efe ddegwn, a'u lleoedd o fyw, ynghyd a balance

sheet, yn llawn, dros ac yn ystod atnser ei orucbwyliaeth ef.

Y mae y brodyryn dyfod yn fynych o Lloegr, Pottawatamie, a

lleoedd pellenig ereill, a gwabanol ddyffrynoedd y mynyddoedd,

ac y maent eisieu gweled os yw eu degwm wedi ei dalu yn llawn,

fel y gallont gael bawl i ryw fenditbion dymunol; eitbr, os na

fydd dychweliad cyfrifon wedi cael ei wneuthur gan yr Esgobion

a'r gorucbwylwyr hyny i ba rai y maent hwy wedi talu eu degwm,

neu fod gan y person ddangoseg allan o lyfrau ei orucbwyliwr

neu Esgob, pa fodd y gall y fath setiliad gael ei wneutbur yma ?

Yn ddiau nis gellir ei wneutbur. Am byny, os myn rbywun

settlo ei ddegwm yn gyflawn, dyged ganddo ddangoseg oddiwrtb

ei Esgob, os na fydd llyfrau yr Esgob, yn cynnwys ei gyfrif ef,

wedi cael eu dycbwelyd yn ddiweddar i'r swyddfa gyffredinaJ.

Ac yn mbellach, er rbwyddhau busnes, ac arbed traffertb,

bydded i'r boll Esgobion yn y Diriogaeth, roddi mynegiad

hanner-blynyddol o'u llyfrau, a'u gweitbrediadau, erbyn, neu

ycbydig yn flaenorol i'r Cymmanfaoedd cyffredinol yn mhob
blwyddyn.

Dymunwn iddo gael ei ddeall yn eglur mai dyledswydd anheb-

gorol yr boll Esgobion a'r goruchwylwyr yw rhoddi ystyriaeth i'r

awgrymiadau uchod, gan fod anhawsderau yn eyfodi yn ddyddiol

mewn canlyniad i'r cyfryw esgeulusdod.

Mae hefyd yn ddyledswydd ar yr boll ysgrifenyddion yn yr

holl wahauol ddospartbiadau o swyddfa y degwm, a'r pengweith-

wyr ar y gweithiau cyhoeddus, a'r holl rai a gadwant ddydd-

lyfran a chofnodiadau o orchwylion a dygwyddiadau, yn dal

perthynas ag achosion arianol yr Eglwys, i ddod a'r cyfryw i

mewn bob dydd, cyn y byddo swyddfa y degwm yn cau, ac i

dderbyn copi-lyfr at wasanaetb y dydd canlynol : a dyledswydd
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yr Esgob llywyddol, ynghyd a'r Esgobion llywyddol cynnorth-

wyol, yvv edrych fod yr holl Esgobion a'r goruchwylwyr yn

gwneyd eu dyledswydd, a rhoddi mynegiad yn unol a'r cyleh-

lythyr hwn.

D. S.—Mae camsyniadau yn dygwydd yn fynych o herwydd

nad yw yr Esgobion ac ereill yn ofalus i fynu enw dyn yn gywir.

Os oes can rywun lythyren ganol yn ei enw, dylai yn ddieithriad

gael ei hysgrifenu, gan fod llawer o bersonau a'u benwau yn

gyffelyb, ac nid oes dim gwahaniaetb rbyngddynt ond y llythyren

ganol ; ac yr ydym yn gorcbymyn yn gaeth i'r rhybydd hwn gael

ei gofio mewn pertbynas i gofoodiadau am fedyddiadau, genedig.

aethau, marwolaetbau, &c.

Willard Richards,
Swyddfay Cofnodydd Eglwysig Cyffredinol,

D. LI. H. Fawr, Tacb. 15, 1851.

MAWL AM ADFERIAD YR EFENGYL DRAGWYDDOL.
O henffych ddydd a'r awr heb gel,

Y gwelwyd angel Duw,
Yn hedeg gyntyn nghanol nef,

A'i lef at ddynol-ryw
;

Tragwyddol 'fengyl ydoedd,
Gwna luoedd dystio'n ngbyd

;

A rad adferwyd etto'n oi,

I holl drigolion byd.

Anghyfnewidiol ydyw Duw,
Yr unrhyw yw ei drefu,

A barcho bon cant ddod yn ol,

Yn rbwydd i'w gol dracbefn

;

Holl addewidion nefol,

A grasol Ysbryd Glan,
Feddianna'r Seintiau calon bur,
Yn bybyr fawr a man.

Mor felys yw'r efengyl hon,
I dlodion lj^mion lu,

Sydd yn cyhoeddi cyrumod llawn,
Trwy iawn yr lesu cu.

Aed llais cenadon lesu,

Trwy gonglau Cymru Ian,
A thros derfynau'rddaear faith,

Pob iaith fa\rrygo'u can.

Hosanna seiniwn a'n holl nertb,
Am abertb Calfari

;
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Hosanna, dyblwn etto'r salm,

Am falm i'n clwyfau ni;

Mae lluoedd wedi'u golchi,

Yn moli'r Oen, Amen;
Cyd-unwn ninnau ag un don,

'Roi'r goron ar ei ben.

GWILYM COLLWVN.

[Gan fod ein gohebydd wedi cyfansodd! ton ar y pennilliou ucbod, careirl

gael ei gweled.

—

Gol ]

AMRYWIAETHAU, &c.

Yr Hencriad J. TAylor.—Ymddengys fod y brawd Taylor
wedi ymfudo ar foreu y 6led o Fawrth, yu yr agerdd-long

Niagara, o Llerpwli Boston, yn ngbwmpeini yr Henuriaid T. D.
Brown, J. W. Coward, a W. Collinson, ac ereill. Y mae y
brawd Taylor wedi cyflawni ei genadiaetb, ac wedi gwneyd
gwaith mawr. Yn mhlith pethau ereill bu yn offeryn i gyfan-

soddi " Cwmpeini Gweitbfaol Deseret," yn cynnwys pedwar o

gyfranogwyr, yn meddu ^50,000 i ddechreu. Y weithred

gyntaf a wnaeth y Cwmpeini oedd anfon peirianwaith i'r Dyffryn
j wneutbur 300 o dunelli o siwgr o'r betys bob blwyddyn. Cych-
wynodd y peirianwaith hwn yn y " Rockawy'* ar yr un dydd a'r

brawd Taylor, ac y mae wedi costio £2,500, a gofyna hannercant
o wageni i'w gludo o'r BluSfs i'r Dyffryn. Mae yr bad betys

goreu wedi eiddanfon yn mlaenllaw. Buasai y brawd Taylor wedi

anerch y Saint trwy y Star cyn ymadael, oni bai ei fod mor
ddiwyd ynghylcb y cwmpeini ucbod, a gorphen ei lyfr ar

" Lywodraeth Daw,' 1 yr bwn sydd yn awr yn barod i'r wasg, a'r

hwn y cawsom minnau, os ewyllysiem, y rhyddid o'i gyfieithu.

Yr Hen, Erastos Snow.—Mae y Brawd Snow wedi cyr-

baedd Liverpool o Denmark ar yr 8fed o Fawrtb, ynghyd a 19 o

Saint Danaidd o Copenhagen. Ymfudodd y cwmpeini hwn,
ynghyd a'r cwmpeini bychan blaenorol, ar fwrdd yr Italy, ar yr

11 eg. Bydd i'r Hen. W. Snow fyned i Denmark yn lie y brawd
E. Snow.

Taliadau o Mawrth 17 hyd Mawrth 31.—Sir Fynwy, £2;
Morganwg Orllewinol, £3 10s; Sir Gaernarfon, 13s 9c; Sir

Dinbych, £1 5s; Sir Ben fro, 10s ; Rymni, £2 2s; Goergetown,

lis; Troedyrhiw, 5s; Llanilltyd, £1 10; Dowlais, 16s lfc

;

Pendaren, 15s; Pontfaen, 10s (Mawrth 10).—Cyfanswm £14
7s 10^c.

Gwali..—Yn ngwaelod tud. 90, Rhif. 6, yn lie " yn ea calon-

au," darllener " yn eu talcenau.''

$*^T Anfoner pob gohebiaetbau, eirchion, a thaliadau am
lyfrau, i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

J. DAVIS, AEGRAFI VDD, MEETHYRTVDFIL.



UDGORN SEION,
NEU

&eren y> Bmwl

Rhif. 8.] EBRILL 17, 1852. [Cyf. IV.

OFN MARW.

Nid ymddengys fod un ofn yn fwy cyffredinol yn mysg meibion

dynion nag ofn marw
; y mae pawb braidd yn ofni.hwnw, y

boneddig a'r gwreng, yr hen a'r ieuanc, y caeth a'r rhyud. Y
mae yn llanw inyuwesau pawb ag arswyd; canys wedi marw,

credant eu bod yn myned i roddi cyfrif am eu gweithredoedd tra

yn y cnawd, ac i dderbyn eu gwobr neu eu cospedigaeth ; a phan

na wyddaut pa beth fydd eu rhan, y mae ofn a braw yn eu

meddianmi. Priodol y dywedir mai glyn cysgod angeu ydyw,

canys y mae yn nos dywell niwlog ar y rhan fwyaf sydd yn

tramwyo tnvyddo i froydd anfarwoldeb. Ond nid y\v ofn marw yn

meddianmi pawb ; na, y mae rhyw ychydig braidd yn inhob oes

o'r byd, yn derbyn gwybodaeth o'u tyngbed yn rclaen llaw ; a

phan y mae'r cyfryw yn gwybod y deibynir liwy, pan yn marw, i

drigo ynmynwes Abraham, dyna pryd y gellir dywedyd fod ofn

marw wedi cilio yraaith, a glyn cysgod angeu yn cael ei wneu-

thur yn oleu. Ofn marw sydd yn cymhell y rhan fwyaf o ddynol-

ryw i grefydda, ac i barbau crefydda, ac nid un parodrwydd

neillduol i ufyddhau eu Creawdwr. Ofn marw g«n lawer yw

gwreiddyn y mater, a'r arwydd goreu o dduwioldeb, ac o addas-

rwydd i wynebu barn ; eithr gan wir ganlynwyr Crist, y mae ofn

marw yn cilio ymaith, trwy y wybodaeth a dderbyuiant gan yr

Ysbryd Glan, yr bwn sydd yn eu goleuo i ddeall eu sefyllfa yn y

byd a ddaw. Nid ydynt liwy yn ofni marw, eithr y maent yn

ofni Duw, ac yn parchu ei eiriau o herwydd y gwyddant eu bod

yn fywyd iddynt, ac yn dwyn sicvwydd i'w mynwes fod lleoedd
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yn cael eu parotoi i'w groesawi tu fewn i'r lien ; a hwynt-hwy yn

anig yw y rhai nad oes amynt ofn na braw i wynebu eu sefyllfa-

ddyfodol.

Y GENADIAETH SCANDINAVIATDD.

GOHEBIAETH ODDIWJVTH \U HENURIAD SNOW.

[Allan o'r " Millennial Star."]

Anwil Frawd Richards,—Yn yr amser ag yr ysgrifenais o

Denmark, yn mis Khagfyr diweddaf, yr ydych yn cofio fy mod i

wrtb y gwaith o ddiwygio a chyhoeddi yr Athrawiaeth a Chyfam-

modau yn yr iaith Ddanaidd. Cafodd y gwaith pwysig hwnw ei

orpben yn niwedd Chwefror, ac y mae yn ffurfio colofn arall o-

gryfdwr a chymbortb i'r Saint Danaidd. Oddeutu yr un amser

cylioeddwyd argraffiad newydd ac helaetbach o Hymnau,wedi ei

gyfaddasu i ffydd a sefyllfa y Saint
j
yngbyd a rbai parnphletau,

yn egluro ein ffydd santaidd, uiewn ychwanegiad at y eyhoeddiad

misol a ehvir " Scandinaviens Stjerne."

Cafodd y gwaitb ag oeddwn yn achosi iddo gael ei gyfieithu i'r

Swedaeg, yr hwn a elwir " En Rost fran Landet Zion " (Lief o

Dir Seion), ei gyboeddi ycbydig cyn i mi ymadael. Y mae yn

cynnwys oddeutu 50 o dudalenau wytbplyg, ar ddecbreuad,

banes, ffydd, a sefyllfa bresennol y Saintj ac yr wyf yn hyderu

y bydd, yn nwylaw y Saint Swedaidd,yn foddion i daenu gwyb-

odaeth o'r Efengylyn Sweden, ac yn genadydd dystaw o fywyd

ac iachawdwriaeth i lawer cywir galon, lie ni chaiff yr Henuriaid

yr bawl o ddyrchafa eu lief i gyhoeddi tystiolaeth yr Iesu.

Yn ystod y cbwe mis olaf o'm llafur yn Denmark, y mae gwaith'

yr Arglwydd yn y dalaeth fechan bono yn gwisgo cymmeriad

mwy rbeolaidd a sefydlog, ae wedi ymeangu ei ddylanwad a'i allu

yn fwy na'r gweddill o'r amser oddiar ddechreuad y gwaith yn y
tir hwnw ; ac y mae'r Henuriaid a'r liafurwyr ieuainc yn y win-

llan wedi cael cyfarwyddyd a pbrofiad,yr hyn a rydd addewid o

gyflawniad llwyddiannus y gwaith ac adeiladiad yr adeilad ar y
sail a osodwyd. Trwy allu a doniau yr Ysbryd Glan, y mae'r

gwaith wedi myned rhagddo i'w sefyllfa bresennol, er gwaetbaf

gwrthwynebiad cydunol a phenderfynol yr offeiriadaeth, ac yn agos

holl ddylanwadau y wlad. Yn Copenhagen, yn gystal ag mewn
Jhanau ereill e'r wlad, y mae wedi dirgymbell ei bun i sylw y
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<3ospartb meddylgar, trwy wrthwynebiad yr offeiriaid, ac erlidig-

aethau enbyd oddiwrth y werinos, byd nes y mae'r Saint, o'u sef-

yllfa isel, wedi cael eu dyrchafu i fod yn feddiannol ar un o'r

Neuaddau helaethaf, a mwyaf poblogaidd yn y ddinas, yn ol y
rhent o £ti() y flwyddyn.

Dywed un o newyddiaduron Copenhagen, wrth sylwi ar rai o'n

gweithrediadau yn ein Cymmanfa ddiweddaf, "Pwy allasai feddwl

flwyddyn a banner yn ol, y buasai ein dinas yn cael ei rbanu,

gan sect newydd a braidd anadnabyddus y pryd hwnw, i ddos-

parthiadau a pblwyfau, gyda'u Hoffeiriaid ar Offeiriaid, a Llyw-

yddion, gan feddu cynuoitbwywyr trwy y wlad ? ac y gallasai

rbywun yma wrandaw ar weddiau dyddiol, yn cael eu hoffryinu

dros eu cbwaer Eglwysi a'u brodyr erlidiedig o Bornholm hyd

Fredericia, ac o Folster i'r Skaw ?
''

' Mae erlidigaeth wedi myned mor gyffredin, a'r hedd ynadon a'r

heddgeidwaid, pan apelir atynt, yn myned dros y mater gyda'r

fath ddifaterwch, fel ag y mae yr Henuriaid ag ydynt yn teithio

yn awr i bregethu, yn cymmeryd eu bywydau yn eu d\rylaw, ac

yn dysgwyl rhedeg yr yrfa gystwyol yn mhlitb terfysg-luoedd a

ffrewyllau, gan ymorphwys yn unig ar fraich yr Arglwydd am en

diogelwcb.

Ar un achlysur yn y gauaf diweddaf, mewn tref fychan

chwech milltir o Copenhagen, gwnaed ymosodiadau ar ddeuddeg o

Saint, yn cynnwys fair o fenywod, wrth ddyfod allan o dyr brawd,

lie yr oeddynt newydd terfynu cyfarfod hwyrol, ac ymlidiwyd

hwynt am hanner awr gan derfysglu o ddeugain i hanner cant,

ar y brif-ffordd a thros faesydd, a bwriwyd bwyut i ffosydd dwfr,

a chawsant eu lluchio a cheryg a'u euro yn ddidrugaredd,a braidd

y diangasant a'u bywydau ganddynt,gan eu bod wedi eu har-

cholli a'u hamddifadu o lawer o'u dillad.

Ni wnaeth y swyddog gwladol un sylw o'u hachwvniadau, oddi-

cithr mogu y peth i fyny, a chadw y drvrg-weithredwyr.

Ar achlysur arall, ar Ynys Folster, yn mis Ionawr, darfu i der-

fysglu, yn mhlitb y rbai yr oedd offeiriad, dori i fyny gyfarfod y
Saint, mewn ty ffermwr cyfrifol ; ac ar ol diffodd y canwyllau

syrthiasant ar bedwav brawd, a rhoddasant iddynt fflangelliad

creulawn. Yr oedd yr Henuriad Bruhu, y dyn cyntaf a ordein-

iwyd i'r offeiriadaeth yn Denmark, yn un o'r nifer, ac efe a drin

iwyd yn waeth na neb : ar ol cael ei lusgo trwy ddwy ystafel),
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gan gael ei guro a ffyn trymion, a'i fathra, n rhanau o'i ddillad

yn cael eu rhwygo, a'r gweddill o honynt yn cael eu trochi a'»

xoaed ei hun, hwy a fuasent yn ei fwrw i ffynnon, oni buasai

ymbiliadau ysgol-feistr, trwy yr hwn y darfn iddo ddiaiic.

Crybvvyllir y rhai hyn f'el esiamplau o dderbyniad gweision

Duw yn Denmark. Yr oedd llawev o erlidigaethau ereill yn

ystod y gauaf rnewn gwahanol rauau o'r wlad, eitlir gyda llai a

niwed personol. Fel peth cyffredinol, yr oedd yr offeiriaid yn

eu cefnogi, a'r hedd-geidwaid a'r ustnsiaid yn wincio arnynt;

eithr darfu i'r eitbafoedd ag oedd byn yn cael ei gario yn mlaen,

gynhyrfu y rhai mwy uchelf'rydig ac anturus i lefaru allan o

blaid iawnderau, a beio y mesurau gormesol hyny.

Trwy addewidion Duw yr wyf fi wedi dianc rbag un niwed per-

sonol, eitbr bum agos a'i chael araryw weithiau. Y brodyr

brodorol oeddynt y prif ddyoddefwyr, eitbr y maent hwy wedi eu
'

llanw a'r Ysbryd Glan ac a llawenydd raawr yn ngbanol y cyfan,

ac y mae pob golygfa wedi dwyu cyfeillion a cbredinwyr o dan

oin baner.

Gyda golwg ar y mnterion hyn, darfu i ni barotoi, yn em

Cymmanfa ddiweddaf, ddeisebat y weinidogaeth a'r llywodraeth,

yr hon ar ol hyny a ddanfonwyd i Tuewn gydag un fil o enwau

;

ac yr oedd aruryw aelodau wedi addaw rhoddi ystyriaeth ffafriol

i'r pwnc, eitbr yr- oedd yn agos i ddiwedd y aessiwn, ac ynghylch

yr yraddangosiad, yn y papyrau Danaidd,o fvnegiad y " Barn-

wvr angbyfiawu'' hyny, y rhai a adawsant eu sefyllf'aoedd yn

Utah, a darfu i'r senedd addnedi heb benderfynn yn ei gylch.

Ni a gawsom amser gogoneddus yn ein Cymmanfa, o'r 20fed

i'r 24ain o Chwefror, yr hon oedd fy nhrydedd Cymmanfa yn

Copenhagen, ac ymddangosju fod pob un o honynt fel cynnysg-

aeth i'r Saint. Mi a benochiis yr Henuriad John E. Forssgreen,

5 aros a llywvddu yn y wlad bono, hyd nes y cly wai yn mhellach,

ac a roddais iddo yr Eenuriad'P. O. Hanson, a H. P. Jensen, yn

Gynghorwyr, ac a ordeiniais yr olaf i'r archoffeiriadaeth, i lyw-

yddu dros y genadiaeth yn Norway. Rhifedi y Saint yn Den

mark, mewn sefyllfa dda, oedd 600; beblaw ychydig yn Norway,

Sweden, ac Iceland, y rhai nid oeddynt wedi eu cynnrycbioli.

Yr oedd dros 700 wedi eu bedyddio rhwng y cyfan, er pan ddaeth

•vr'Efengyl i Scandinavia, a 45 wedi ymfudo, yn cynnwjs y rhai

hyny o Sweden.
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rran fod vr ymfudiad eisoes wedi dechreu, a'r pwnc yn beth

cyffredin yn eu plith, mi a gynnygiais t'r Gymmanfa sefydhi

Trysorfa at ymfudo y Tlodion, ar yr tin egwyddor a'r Drysorfa

yn America a Lloegr, i fod yn gynnorthwy i'r cyfryw, ac i fod o

dan yr un reolaeth, yr hyn a gymmeradwywyd yn unfrydol ac

uDiongyrchol, a gosodwyd sylfien y cyfryw Drysorfa ar y pryd

a'r lie hwnw gyda oddeutu £50. Rhoddwyd cyfarwyddyd hefyd

i ddechreu y cyfryw yn y Cangenau.

Mi adderbyniais hefyd roddion haelionus t«ag at y Demi, yn

ol eu gallu a'u hamgylchiadau hwy. Yr oedd ysbryd rbagorol

vn ffynu, a'r holl Saint yn gyflawn o lawenydd, oddieithr fod

raeddyliau trist yndd-»nt o herwydd fy nychweliad i America heb-

ddynt hwy. G-vda polwg w yr ymadawiad, hwy a barotoisant

giniaw ardderchog yn neuadd helaetb yr Hotel de Nord, He y bu

-oddeutu 300 yn cyfranogi o lvoni, yn cynnwys amryw gyfe.illion

allan o'r Eglwys. Treuliwyd y prydnawn a'r hwyr i draddodi

areithiau byrion, eaneuon yinadawol, &c, cyfaddusedig i'r am-

gvlchiad. Yr oedd y ISeuadd wedi ei haddurnt. yn addas i'r

achlysur, ac wrth ben y saloon yr oedd torch fawr o ddail byth-

•wyrddion, yn amgylcbynu Uuniau Joseph ac Hyrum Smith, a'r

Heuuriaid Americanaidd -a ddygodd yr Efengyl i'r wlad hono ; ac

aiwchben yr oedd banerau ac arwydd-eiriau, yn mysg pa rai yr

wvf yn cofio " Herrens Love'
-

(Llew yr Arglwydd), yr hwn a gyf-

ieithiodd un o'n paentwyr Danaidd allan o bapyr Seisnig yn

cynnwys banes gwledd yr Henuriad Kelsey yn Llundain. Ym-

ddangosai yr boll gyfan yn arllwysiad gwirfoddol o'u calonau,

gan mai hwy eu hunain ddarfu feddwl a mynu y peth i ben. Yr

oedd yn yr hwy* yn wir gyffrous, ac byd y pryd hwnw nid oeddwu

-wedi amgyffred dyfnder eu teimlad tuag ataf; a thra yn gwrau-

daw ar eu cynnyrchiadau g-wresog o gariad a bendith ainaf fi, a

llawenydd a diolchgarwch i Dduw, acban gymharu yn fy meddwl

yr olygfa o'm blaen ag ymddangosiad pethau pan y tiviais yno

ugaiu mis yn flaenorol, yn ddyeithryn, ac beb wybod eu llytbyr-

.enau, mi a deimlais fy mod wedi cael fy nhalu yn ddeublyg am

•yr holl drafl'ertbion, pryder, ac aberthau ag oedd yn gydfyuedol

a'm cenadi-aeth i'r wlad hono.

Gadawais Copenhagen, ar fy nychweliad i dir Seion, ar y 4ydd

o Fawrth, yn nghwmpeini njfer fechan o Saint ymfudol, trwy

Hamburg a Hull, a chyrhaeddais Liverpool ar yr Sfed, o ba le yr
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hwyliodd wyth ar hugain o Saint Dauaidd i New Orleans cr jt

lleg, ar eu ffordd i Ddinas y Llyn Halen.

Bydd i Willard Snow fyned i Denmark, a gwneyd ei hun yn

adnabyddus o'r iaith ac ysbryd achosion yu y lie hwnw, fel y

gallo ryddhau yr Henuriad Forssgreen yn yr hydref dilynol *

ddychwelyd at ei deulu,

Wrth ddiweddu yr ysgrif hon ynghykh sefyllfa y Saint yn

Scandinavia, nis gallaflai na. chyd lawenhau a'r Saint Prydeinig,

a rhoddi lie i deimladau o ddiolchganvch i Gyfranwr pob ben-

ditbion, am yr heddwch mawr a pharbaus, a'r mwyniant tawel o

ryddid crefyddol yn yr ynysoedd hyn.

Bydded i fendith Daw tod yn helaethlawn tuag at yr hoi".

Saint yn Eivrop, a tbrwy y ddaear, trwy ras ein Harglwydd lesi*

Grist. Amen.

Maurth 23. 1852. Erastos Snow,

RHESYMAU DROS FOD YN SAINT.

Dywedir yn ami wrtb lawer on o'r Saint fel byn,'* Yr wyf yn

rhyfeddu yn fawr fod dynion call fel chwi wedi cymmeryd eicb

twyllo gan y Mormoniaid. Yn enw pob rheswm, betb a'ch cyn-

byrfodd i yrauno ar fatb sect ddigymineriad, yr hon y dywedir yn

ddrwg am dani gan bawb biaidd, yn mhob sefyllfa." Dicbou

fod amryw o ddarllenwyr yr Udgorn wedi, ac yn gofyn yr un

gofyniad; ac er mwyn y cyfryw, ymdrechwn osod o'u blaen rai

o'n rbesymau dros ymadael ag enwadau paichusaf ein gwlad, ac

ymuno a'r sect ddiystyraf o bawb. Nid nyni yw y rbai cyntaf i

wneuthur hyn
;
gan byny, ddarllenydd, paid a rhyfeddu cyru-

maint. Cafodd Moses gynt ei gyfcdi i fyny mewn anrhydedd,

gan deulu breninol, ac yr oedd yn cael ei ystyried yn fab r&erch

Pharaoh ; trwy hyn yr oedd mewn sefyllfa y gallai gael ei barchu

a'i anrhydeddu gan fonedd a gwreng. Ond O, er syndod i

lawer, dacw Moses dlws yn gwrtbod cael ei alw yn fab merch

Pharaoh, ac yn dewis yn bytracb oddef adfyd gyda rhyw bohl

wael a diystyrllyd, na chael mwynhau anrhydedd a goludoedd

yr Aifft. Dichon i rai ofyu iddo, " Moses, paham yr wyt ti, ddyn

call a dysgedig, yn gosod dy bun mor isel ag i gymdeithasu a'r

bobl yna.'* " Yr wyf," ebe Moses, "yn barnu yn frry golwi
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•dirmyg y rhai hyn, nd holl olud yr Aifft." Paham, Moses i " canys

•edrych yr wyf ar daledigaeth y gwobrwy.''

Felly, y mae Uawer o honom ninnau hefyd wedi cael ein

«yfodi i fyny yn barchus o dan ddylanwad rhyw enwad crefyddol

neu gilydd, lie yr oeddem, ac y gallasena gael ein parchu yn
fawr; ond dyma ni yn awr, i'e, lawer yn ein mysg, wedi gwrthod

cymmeryd en galw yn Beveremls^ &c, ond wedi dewis yn hytrach

oddef eu herlid a'u gwawdio gyda Saint y Dyddiau Diweddaf, na

chael meddu tehlau anrhydeddus pregethwyr parclros ein gwlad
;

ie, wedi dewis goddef eu tatiu o'u tai, yspeilio eu meddiannau, a

^hymmeryd eu halltudio o'u genedigol wlad, ie, gannoedd o

honynt, yn hytrach na chael llonydd trwy ymuno a phleidiaa

-ereill ; canys edrych y maerst, gyda sicrwydd, ar daledigaeth y
gwobrwy.

Yn awr, dangoswn y rheswm dros ymadael a'r enwadau ereill,

ac ymuno a'r Saint. Gan fad yr holl enwadau yn pregetliu yn
groes y naill i'r Hall, a bod yr ysgry-thyr yn dangosond un ffordd,

yna gwelsotn fod yn annichonadwy fod rhagor nag un o'r oil yn

iawn; ac nid oedd un o'r holl bleidiau hyn, a'r a glywsom, yn

proffesu eu bod wedi derbyn gwybodaeth fe'r gwirionedd; ac felly

yr oedd hyny, gyda llawer o bethau ereill, yn egluro i ni na. fedd-

•ent y wir grefydd, canys addawodd Crist wyeodaetb i'r neb a

ddeuant yn ddyscyblion iddo ef, yr hyn beth a haera yr holl fyd

crefyddol nad oes ei eisieu. Hefyd, rheswm mawr i ni eu gadael

oedd, o herwydd eu bod yn llanw y cymmeriad a roddodd apos-

tolion Crist o'r cyfryw ddynien a gyfodent yn y dyddiau diweddaf,

«sef y byddai iddynt ymadael oddiwrlh y fFydd,gan ddewis tyb yn
He gwybodaeth, ac ytnbleidio yn lie bod mewn undeb,—pregethu

eu meddyliau eu hunain, yn lie pregethu y " gair,'' megys y mae
yn yr Iesu,—yn cofleidio shithduwioldeb, gan wadu ei grym hi,

—

yn crefydda mewn ofn ac aromheuaeth,gan ddiystyruyr efengyl,

yr hon sydd mewn nerth a sicrwydd mawr,—yn pentyru iddynt

eu hunain athrawon yn ol eu mympwy hwy, yn lie fod Duw yn eu

galw megys y galwyd Aaron ac ereill,—yn dysgu yn wahanol, ae

heb gytuno ag iachus eiriau ein Harglwydd Iesu Grist, ac a'r

athrawiaeth a bregethwyd gan yr apostolion santaidd;—yn
diystyru prophwydoliaethau, yn gwrthod prod pob peth, a dal yr

iryn fydd dda, yn ol cynghor yr apostol, gan ddweyd, " Dyma
sgrefydd fyr nhad, a'i dad yntau, ac yr wyf ynpenderfynu mai hon
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fydd fy nghrefydd innau," boed right neu wrong ; yn didoli ea

bunain, yn airianol, heb fud yr Ysbryd ganddynt, &c, &c. Yn
awr, ddarllenydd, os wyt yn ddyn ystyriol, gweli fod genym liaws

o resymau digonol dros ymadael a sectau y wlad,heb achosdwyn

ychwaneg yn bresennol. ,

Wedi nodi rbai o'n rhesymau dros yinadael a'r sectau uchod

;

cawn yn awr osod o flaen ein darllenydd rai o'n rhesymau dros

ymuuo a Saint y Dyddiau Diweddaf: sef yn gyntaf, am eu bod

yn piegetbu athrawiaetb y Testament Newydd yn ddieitbriad
;

yn ail, am eu bod yn tystio,ddarfod iddynthwy dderbyn gwybod-

aeth oddiwrth Dduw trwy yr Ysbryd Glan.o'u cymraeradwyaeth

ger ei fron
;
yn drydydd, arn eu bod yn addaw y cawsem ninnau

dderbyn yr an bendithion ag a dderbyniasant hwy, sef y doniau

gwerthfawr a dderbyniai y saint yn yr oes apostolaidd. Rhy-

fedda dynion yn fawr, am i ni gredu y Saint, pan y rboddent

addewidion o'r bendithion byn. Rhaid cyfaddef, nid yn rhwydd

y darfn i lawer o honom eu credu ; ond etto, wrth ystyried nad

allem eu barnu ar dir teg, heb eu profit a chan fod yr apostol

wedi dweyd " Profwch bob peth," yna, yr oeddem yn gweled yn

ddyledswydd arnom i broS egwyddorion y Saint, serch eu bod yn

dyfod allan trwy eneuau dynion, y rhai a ystyrir yn gyffredin yn
" ysgubion y byd,'' &c. " Ie, ie," medd ein cyfeillion, " nid

ydym yn rbyfeddu cymmaint eich bod wedi cael eich hudo i

ymuno 4 hwy, oblegid maent mor gyfrwys ; ond dyma pabam yr

ydym yn rbyfeddu yn anghyffredin, am eich bod yn aros cym-

maint o amser yn eu plitb. '' O gyfeillion anwy], na ryfeddwcb

ddywedyd o honom byn wrthych, y mae yn fwy o acbos i chwi

synu a rbyfeddu am ein bod wedi ymuno a hwy, na'n bod yn

aros yn eu plith. Pwy blant synwyrol a wnaent ymadael a thy eu

tad, os bydd eu tad yn eu harddel fel ei eiddo ? Felly, a yvr

yn rbesymol i ninnau beidio aros yn mhlith y Saint, tra mae ein

Duw yn tywallt ei fendithion arnom, pa rai sydd yn rhoddi gwir

gysur i'n henaid. Pan oeddem gynt yn darllen yr ysgrythyrau,

ac yn gweled hanes y bendithion a roddai Duw i'w blant, yr

oeddynt yn hollol ddyeithr i ni ; ond wedi ymuno a'r Saint, yr

ydym wedi derbyn y cyfryw fendithion i ni ein bunain, yr hyn

sydd yn achosi i ni y fath lawenydd nefol, ie, rawy nas gall

ein tafodau draethu, na'ch calonau chwithau ddychymmygu s

nes ag yr ydym yn ymhyfrydu aros yn nghyfeillach y Saint, a



CDGORN SEJC-N. \2B

herwydd ein bod yn derbyn yr Ysbryd Glan mewn nerth a

sicrwydd raawr, trwy yr hwn yr ydym yn llefain Abba, Dad
;

pan yr ydyni yu ceisio yr ydym yu cael, a phan- yr ydym yn

euro yr ydym yn cael agoriad. Gan hyny, pa acbos rbyfeddu

eydd ein bod yn aros gyda'r Saint, a ninnau yn gwybod fod ein

cymdeithas gyda'r Tad, a chyda'i Fab ef Iesu Grist, canys yr

hyn a welsom ac a deimlasom yr ydym yn ei dystiolaethu
; yr

oeddem gynt yn byw mewn ofn ac aramhetiaeth, oud gyda'r

Saint, derbyniasom "berffaith gariad,'' yr hwn a fwriodd ymaith

bob ofn; ac yn awr, dywedwn, O mor byfryd yw aros yn ngbyf-

eillach y Saint; a chap ei bod mor hyfrydol yn awr, pa faint

rnwy pan y cawn gyd-gyfarfod mewn gwlad well-, lie na fydd ud

gelyn i niweidio, nac un i ddywedvd, " Claf ydwyf." " We).,

wel, syndod bytb," medd ein cyfeillion, "o bob peth, dymay
rhyfeddod mwyaf etto, yw eich bod mor ynfyd a son am adael

eich genedigol wlad, a myned i dir ag y dywedir yn ddrwg am
dano ef a'i drigolion, nid yn unig gan eich gelynion, ond hefyd

gan eich brodyr eich hun-ain lawer o honynt, y rhai a ddanfon-

ant lythyron yn ol at eu p'erthynasau a'u cyfeillion, i'w rhybvddio

i beidio meddwl am ddyfod yno, o herwydd eu bod hwy wedi cael

eu siomi yn fawr yn y wlad a'i tbrigolion." Nid oes achos i chwi

na neb arall, synu mor anghyffredin am hyn etto ; ac ond i

chwi bwyllo dipyn bach, dangoswn i chwi nad yw hyna yn un

achos digonol i ni beidio myned tuag yno. Y mae genyra hanes

i Moses ddanfon deuddeg o ddynion i ysp'fo gwlad Canaan, un

o bob llwyth, a chofiweh mai penaethiaid meibion Israel oedd y
gwyr hyn oil; a Moses a'u hanfonodd hwynt i edrych ansawdd

gwlad Canaan, ac a ddywedodd wrthynt, " Ewch yma tua'r

deau, a dringweh i'r mynydd; ac edrychwch y wlad beth yw
hi, a'r bobl sydd yn trigo ynddi, pa un ai eryf ai gwan, ai ychydig

ai llawer ydynt ; a pheth yw y tir y maent yn trigo ynddo, ai da

ai drwg ; ac yn mha ddinasoedd y maent yn preswylio, ai mewn
pebyll, ai mewn amddiffynfeydd; a pha dir, ai bras yw efe ai

cul : a oes coed ynddo, ai nad oes." Hwy a aethant, ac yr oedd

yn ddiammau ddysgwyliad mawr yn y gwersyll, am weled y
penaethiaid neu y llywyddion yn dychwelyd; yr oeddynt yn

meddwl yn siwr y cawsent wybodaeth iawn gan eu brodyr eu

hunain. Ac yn mhen deugain diwrnod hwy a ddychwelasant i

Cades, yn anialwch Paran, i gyfaifod a chynnulleidfa meibioa
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Israel
; yn awr, yr oedd pawb yn barod i wrandaw ar y newydd-

ion gan y brodyr, y rhai oeddynr fel hyn : " Y mae y bobl sydd
yn trigo yn y tir yn gryfion, a'r dinasoedd yn gaerog ac yn fawr-

ion. Ni allwn ni fyned i fyuy yn erbyn y bobl ; eanys cryfach

ydynt na nyni. Y tir yr aethom i'w chwilio, tir yn difa ei bres-

wylwyr yw efe ; a'r holl bobl a welsom ydynt wyr corfforol : ac

yno y gwelsom y cawri, meibion Anac, y rbai a ddaethant o'r

•cawri ; ac yr oeddem yn ein golwg ein hunain fel ceiliog rhedyn,

ac felly yr oeddem yn eu golwg bwytbau.'' Anghlod a roddasant

oil, oddieithr Caleb a Joshua, y rhai a floeddasant, "Awn, a

-meddiannwn y wlad, yr hon sydd yn llifeirio o laethamel;
gan orchfygu y gorchfygwn hi." Gall brodyr felly fod yn yr

oes hon ; er hyny, awn, a meddiannwn y wlad, canys gwyddoin fod

Duw yn ein galw iddi. Hvna i'th sylw, ddarllenydd, o resymau

•dros fod yn Saint, am y tro hwn.

Merthyr. Thomas Harries.

CYFIEITHWYR Y BIBL.

O'r " Wawr."

Hichard Davies, D.D., gynt Esgob Ty Ddewi, a anwyd yn lie a

elwir Plas y Person, Plwyf Gyffin, Sir Gaernarfon,yn Ngwynedd.

Dafydd ab Goronwy oedd enw ei dad, o deulu Ithel Felyn, ar-

glwydd Ial, Sir Dinbych ; ac enw ei fam oedd Joaneth, merck

Dafydd ab Richard ab Cynric, o deulu Ednowen Bendew, un o

Bynitheg Llwyth Gwynedd.

Yn y flwyddyn 1550 cyflwynwyd ef i Blwyfoliaeth Burnbam,

ger Windsor, yn Sir Buckingham, gan y brenin Edward VI; ond

ar ddyfodiad Mari i'r Orsedd bu gorfod arno roddi y Plwyf i

fyny ; ac yna ar hyn ymgiliodd i'r cyfandir, lie y bu hyd deyrn-

asiad Elizabeth, pan y dychwelodd yn ol, ac adferwyd ef i'w

Blwyf trachefn, ar godiad Elizabeth i'r Orsedd. Yn Ionawr

21, 1559, cafodd ei ddyrchafu i Esgobaeth Llanelwy ; Mai 21

1561, cafodd Esgobaeth Ty Ddewi ; neu Menyw, mal y gelnid yr

Esgobaeth y pryd hwnw ; ac yn y flwyddvn 1566, graddiwyd ef

yn D.D. (Doethawr Duwinyddiaeth), yn Llundain. Yr oedd yr

Esgob yn wr duwiol, yn Uduwinydd enwog, ac yn ysgolhaig

penigamp
;
yr oedd befyd yn Fardd, a rhoddodd ei bresennoldeb,
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yngbyd ag Ynglynion o'i waith, i Eisteddfod Freninol Caerwys,

yr hon a gynnaliwyd y 26 o fis Mai, yn y flwyddyn 1567.

Yn yr un flwyddyn ag y cynnaliwvd yr Eisteddfod yn Nghaer-

wysyr argraffwyd y Llyfr Gweddi CyflTredin cyntaf yn Gymraeg,

o gyfieithad yr Esgob Davis.

Yn y flwyddyn ganlynawl, 1568, y cyhoeddwyd y cyfieithiad

presennol y sy genym o'r Bibl Saesoneg. Yr argraffiad hwn a

adnabyddir wrth yr enw Bibl Parker, o herwydd mai o dan ei

olygiad ef, yr hwn oedd y pryd hyny yn Archesgob Caergaint

(Canterbury), y dygwyd y Bibl hwn trwy y wasg. Cynnorthwy-

wyd ef yn y gwaith gan dros bymtheg o wyr dysgedig, byddys-g

yn y Groeg a'r Hebraeg ; rboddwyd i bob dysgedigei ddosparth

;

a'r dosparth a syrtbiodd i ran yr Esgob Davies, am y rhai y
teimlir gan Saeson duwiol barch i'r Cymry, oedd llyfrau Josua,

Barnwyr, Ruth, I Samuel, a'r II Samuel. Claddwyd yr Esgob

Davies, yn Eglwys Abergwili, yn y flwyddyn 1581.

William Salesbury, gwr boneddig, o'r Caedu, Plwyf Llan-

sanan, Sir Dinbych, a ymdrechodd i gyfieithu y rbanau o'r

ysgrythyrau yn dylyn y Colectau, yn y flwyddyn 1551. Ac yn y
flwyddyn 1567, daeth a'r Testament Newydd yn gyfan, allan i'r

Cymry; a dyna'r cyntaf erioed a argraffwyd yn Gymraeg; a

dylai'r dydd ei cyhoeddwyd gyntaf fod mewn coffadwriaeth

barcbus gan ein cenedl ; sef, Hydrof y 7fed, 1567.

Blant anwyl, cofiwch y dydd, y mis, a'r flwyddyn; ceisiwch

hefyd y Ddarlith gampus, a rhad, pris pedair reiniog ! sef,

"Bedd Gwr Duw," a draddodwyd yn Eglwys Abergwili,

Hydrefy 7fed, 18-19, ar yr achlysur o godi Gwyddfaen Coffadwr-

iaeth am yr Esgob Davies, gan y Parch. J. Jones, AM , (Tegid),

N8nbyfer, yn Mhenfro; yn yr hon y ceir hauesbyrr a chynnwys-

fawr am y gwyr ardderchog. Hefyd, yu "Y Pyngciau Athraw-

iaetbol," t. d. 171, 172, fjan y Parch. A. Jones, D.D., Bangor, Sir

Gaernarfon, y ceir hanes ddifyr am W. Salesbury a'r Dr. Morgan.

Y rheswm pa ham ei gelwir wrth yr enw Testament William

Salesbury, yw mai ef a gyfieithodd y rhan fwyaf o houo. Y
rhanau ni chyfieithwyd ganddo ef a gyfieithwyd gan yr Esgob

Richard Davies; sef, Epistol cyntaf-yr Apostol Paul at Timoth-

eus,—yr Epistol at yr Hebreaid,— ac Epistol lago yr Apostol.

Y Datguddiad, a gyfieithwyd gan Thomas Huett, Prifgantawr

Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi.
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Dichon mai boddhaol a fyddai gan amryw weled angraifft o

eiryddiaeth W. Salesbury, wrth yr argrafiiad cyntaf o'r Testa-

ment Newydd yn Gymraeg : sef, wrth ddechreu ei lytbyr.

" At yr oil Cembru y sydd yn cam ffyad ei ben deidieu y

Britanieit gynt. Pat, a tbatigneddyf gau Dduw Tat ein Ar-

glvrydd Iesu Christ."

Ac wrth ddybenu ysgrifenodd fel y canlyn :

—

" Eich car o waet yn ol y cnawt, a'ch brawt ffy tid in Christ.

— William Salesbury."

Yn y Plas Isaf, ger Llanrwst, yr oedd ef yn byw y ilwyddyn

hono; daetb bendithion lawer i Gymru, dlawd eyn hyny, gydag

ysgrifen anwyl iawn y gwr da
;
yr Arglwydd a biau'r parch a'r

addaliad, a gyflwynir iddo gan eueidiau duwiolion, am anfon

attorn y fath fi'rwyth llafur cariad, douiau, dysg,amser, a chyfoeth

ei weision, trwy roddi i ni y Testament Newydd yn Gymraeg.

Y Dr. William Morgan, o Wybrnant, Penmachno, Sir

Gaernarfon, a fu Offeiriad Llanrhaiadr yn Mochnant, ac wedi

hyny daeth yn Esgob Lianelwy. Yn y liwyddyn 1562; sef, yn

y bummed flwyddyn o deyrnasiad Elizabeth, pasiwyd Gweithred

Scneddawl yn gorchymyn i Esgobion Cymru ac Esgob Henffordd

gySeilhu i'r Gymraeg y Testament Newydd a'r Hen, ynghyd a'r

LlyfrGweddi Cyffredin, a Gweinyddiad y Sacramentau, erbyn y
dydd cyntaf o Fawrth o'r flwyddyn 1566. A chafodd William

Salesbury ei benodi gan yr Esgobion i fod yn gynnorthwywr

iddynt yn y gwaith hwu, eithr ni cfhyboeddwyd mo hono, ac nid

oedd barod i'r wasg pan ddaeth yr amser terfynedig i ben, a

benodasid gan Weithred y Senedd, iddo ymddangos. O herwydd

hyn y mae, nad oes genym ni y Cymry y Bibl o gyfieithad a ellir

ei alw yn Gyfieithiad Awdurdodedig, uiegys y mae gan ein

cytnraydogion y Saeson. Ac i William Morgan, yr hwn oedd y
pryd hwnw yn Weinidog Plwyf Llanrhaiadr yn Mochnant, eithr

ar ol hyny y Dr. William Morgan, Esgob Lianelwy, yr ydym ni

yri ddyledus arn y cyfieithiad cyntaf o'r boll Fibl. Casglodd

ynghyd bob rhan a gafwyd wedi ei chyfieithu, gorpheuodd gyf-

ieithu, ac yn ngwyneb llawer o wrthwynebiadau tanbaid, a

rhwystrau erlidgar, efe oedd y cyntaf a roddes i'r Cymry yr boll

Fibl yn argraffedig yn eu hiaith. Gwaith gwr unigawl oedd

hwn, heb ei awdurdodi gan y Senedd i'w gyfieithu ; ond er pob

difl'yg cynnorthwy, ac er yr hen arferiad rhyfedd o withwynebu
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pob daioni cychwynol, gorphenwyd cyfieithu, ac argraffwyd y
cwbl yu gyfan o'r Bibl cysegredig i'r Cymry, gan William Mor-

gan, yn y fiwyddyn 1588.

Yr Enwau,j'w cofio'n barchus ydynt, Richard Davies, D.D.,

Esgob Ty Ddewi ; William Salesbury, Plas Isaf, ger Llanrwst; a

William Morgan, D. D., Esgob Llanelwy.

Y Blynyddoedd ii'w cofio'n ddi goll ; cyboeddwyd y Llyfr

Gweddi Cyffredin, gan yr Esgob Davies a Salesbury, 15S7;

Testament William Salesbury, Hydref 7fed, 1567 ; a'r holl Fibl

gan y Dr. Morgan, yn y flwyddyn 1588.

Y Lleuedd hynod, waith eu geni ynddynt; Esgob Davies, yn

Plas y Person, Plwyf Gyffiu, Sir Gaemarfon ; William Salesbury,

yn y Caedu, Phvyl' Llansanan, Sir Dinbych ; a'r Dr. Morgan, yn

y Wybrnant, Phvvf Penmacbno, Sir Gaemarfon; tri lie yn yr

un gymmydogaetli, a'u clochdai fel colofnau Abraham, Isaac, a

Jacob, yn cadw ar gof y gwyr bendithiol a godwyd yn oleuni

mawr i'r Cymry, mewn oes dywyll. O na allem argrafFu eu

henwau, blynyddoedd cyhoeddiad eu cyfieithiadau o'r Ysgrythyr

Lan, a lleoedd genedigaeth y cyfieitbwyr, meivn llytbyrenau aur

mor ; jiilwg a'r Lloer gann !

Gair y Gwirionedd sy'n liysbysu, Diar. xs. 7. " Y cyfiawn a

rodiayn ei uniondeb^ gwyn eu byd ei blant ar ei ol ef.'' Rhwydd

y dicbon pob gwr a gwraig oedianus, ddywedyd gyda Ps. xsvi.

25, 26, " Mi a fum ieuangc, ac yr ydwyf yn lieu ; etto ni welais

y cyfiawn wedi ei adu, na'i had yn cardotta bara. Bob aroser y
mae efe yn drugarog, ac yn ihoddi benthyg ; a'i had a fendithir."

A dyna fel yr oedd, ac y mae gyda hiliogaeth William Salesbury

;it Dr. Morgan.

LLYTHYR AT Y GOLYGYDD.

Anwyl Frawd Davis,—Y mae llawer dydd ystormus a nos

dywell wedi myned heibio, er pan fu R. Evans, Glan Conway,

yn mysg enwau Henuriaid Israel ; ond nid yr hwn sydd yn yr

amlwg sydd Iuddew, medd Paul; ac felly, yr ydwyf finnau wedi

bod yn guddiedig yn hir, ond mi a gedsvais ar y llwybr o hyd.

Yn awr, yr ydwyf yn dyniuno bod yn fwy cyhoeddus ; ac yn

gyntaf yr ydwyf yn anfon -at yr holl Saint Cymrcig, gan
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ddymuno rhan yn eu gweddiau, ac yn gofyn ea maddeuant am
nad ysgrifenais atynt cyn hyn.

Os ydwyf yn gwneyd swn yn yr Udgorn, tystiaf yn mhellach

etto fy mod yn gwybod mai gwaith Duw yw hwn, ac na ddichon

yr holl fyd ei attal i lwyddo: ie, ni ddichon y rhai twyllodrus yn

mysg y Saint ei attal chwaith, ac ni ddichon swyddogion sydd yn

esgeuluso eu gwasanaeth, na'r rhai sydd yn derbyn wyneb dyn,

ac yn peri i'r cyfiawn wyro am beth coeg, &c. Y pethau hyn

oil a ysgwyd Duw allan o'r eglwys hon, ac a fendithia ei Saint.

Anwyl Saint, pwy a gyfyd gyda mi yn erbyn y rhai drygionus ?

Pwy a saif gyda mi yn erbyn gweithredwyr anwiredd? Gallaf

dystio fy mod yn gwybod fod Brighain Young, F. D. Richards, a

W. S. Phillips, yn weision Duw, ac yr ydwyf yn penderfynu

gwneyd fy rhan o dan eu Uvwyddiaetb, ac yr ydwyf yn tystio na

wrthwynebais erioed un cynghor a gefais, ac na esgeulusais yr

un, boed hawdd neu anhawdd ei gyflawni.

Yn awr, galwaf ar y Saint yn Ngorllewin Morganwg i ymad-

newyddu yn ysbryd eu meddwl, a bod yn ddiwyd, a minnau a

wnaf hefyd; caoys gwelwyd yn dda gan yr Ysbryd Glan, a

chenym ninnau, na ddodid arnoch faich yn ychwaneg na'r

pethau hyn—bod i chwi gael deall eich gwaith, a chael nerth i'w

orphen, fel y caffoch y wobr; a phwy bynag a gilia i ffwrdd heb

hysbysu y llywydd, a gospir.

Abertawy, Mawrth 29, 1852. R. Evans.

LLYFR MORMON.
Mae yn llawenydd genym i hysbysu ein darllenwyr fod y rhifyn

olaf o Lyfr Mormon, yn Gymraeg, yn cael ei ddanfon allan

gyda'r Udgorn hwn ; a theimlwn ddiolchgarwch yn ein calonau

i Dduw, am ein cynnysgaethu ag iecbyd a galluoedd i gyflawni

gorchwyl ag oedd mor bwysig yn ein golwg. Mae gan y genedl

Gyroreig achos i orfoleddu, fod y trysor hwn ganddynt yn eu

hiaith eu hunain, a'u bod yn awr ar lawer o ystyriaethau yn

sefyll yn gyfochrog ag ereill o'u brodyr mewn breintiau. Medd-

yliwn ni y dylai diolchgarwch cyhoeddus gael ei roddi i Dduw
am ei ddaioni tuag atom fel cenedl.

Gan fod yr inc mewn llyfrau newyddion yn gofyn amser i

sychu, nid doeth fydd rhwymo Llyfr Mormon yn rhy gynnar, o»
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na rybyddir y rhwymwr i beidio pwnio nemawr arno, fel ag i

beidio aetaosi iddo gael ei brintio yn ddwbl. Bydd i ni dderbyn
Llyfr Mormon etto i'w rwymo, yr un fath a'r " Ath. a Chyf.," ac

am oddeutu yr un pris; a phwy byr.ag sydd am ei gael wedi ei

rwymo felly yn dhvs a rhad yn Llundain, danfoned yma ei

gyfrol, ac ni a ymdrechwn ei foddio. Bydd yn ofynol i ni godi

mwy o bris ar y rhai na fvddant yn dyfod i ymofyn eu cyfrolau

yn brydlawn, wedi y bydd i ni rybyddio eu bod wedi dyfod yn o\

o Llundaiu.canys yr ydym ni yn talu am danvnt wrth eu cael.

CWYN ALAETHUS Y DlAFOL,
Och, fy nheyrnas sydd yn pallu,

Ac yn d'rvsu drnyddi draw,
Gan effeitbiau teyraas Shilo

'Rhon sy'n llwyddo ar bob Haw
;

'Waetli pa gvnllun a ddych'mygaf,
Er cael attal cynnydd bon,

Nid oesetto ddim yn llwyddo,
Yn un civr o'r ddaear gron.

Er im' lunio gwycb ystoriau
Am y prophwyd Joseph Smith,

Nid oes neb yn coelio'n gywir,
Maent yn dweyd na chredant bylh >

Pawb ddeallant nad oedd dwyllwr,
Ac na bu yn cerdded dw'r;

Ocb, mi welaf fod fy nheyrnas
Ya adl'eilio'n ddigon siwr.

Cefais gyflawn ddwy ar hugaia
O flynyddau ehwerwon ian n,

Er adferiad teyrnas Shilo
Yn ei hordinhadau llawn;

Grym yr ordinhadaa hyny
Sydd yn dryllio'oi teyrnas i,

Ac 'rwy'n methu dal fy njjweisior*
Yn eu herbyn ddigon cry'.

Nid oes modd i'tn gweision beidio
Bod mewn blinder ac mewn erir

Can's yr un n'r unrhyw ysbiyd
Yw yr eiddynt hwy a mi;

Llid sydd ynddynt bwy a minnau,
Am ein bod yn gwybod gwir,

Sef nad oes ond 'chydig amserr
Ac fe'n drygir cyn bo hir.

FMt* THOS. CONWAlf,
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AMRYWIAETHAU, &c.

Traethodau.—Gostyngiad Pristau.—O hvn allan, bydd

y traethodau a werthir yri awr am 7s 6c. y cant i'r cangenau, i'w

cael am 7s; a'r rhai 6s 6c, am 6s; a'r rhai 3s 6c, am 3s, &c.
Cyhoeddir cofres uewydd o biisiau, efallai, gyda'r Udgorn nesaf.

Fob Cynnadledd a Changen ag a ewyllysiont gael y Darlith-
oedd ar Wyrthiau, Diev.ii oddeutu 4 neu 6 o rifynau ceiniog

yr un, danfonent wybodaeth erbyn yr St'ed o Fai, gau na fydd i

ni gyhoeddi llawer mwy nag a elwir am danynt.

Y Ddyled.— Gcbeiihiwn y gwna y Llywyddion bob yindreohi

gael yr boll ddyled am lyfrau i mewn yn ddioed. Mae yn enbyd
nieddwl foil dios £ 100 heb eu talu o'r chwarter diweddaf, mewn
swyddfa i'ecbau fel hon.

DYLEDION AM LYFR4U ODDIWRTH Y CYNNADLEDDAU, CANGEN'-

AU, AC ERE1LL, AM Y CHWARTER YN TERFYNU EBIULL 13, 1854.

Cunnadleddau.S'n- Fvnwv, £37 6s lOjc ; Sir Frycheiniog,

£7 3s7£c; Sir Gaerfyrddin,£27 8s 21c; Sir Aberteifi, £9 2s l|c

;

Fenfro Ogleddol, £1 J8s 3§c ; Gorllewin Morganwg £61 5s 3c
;

Sir Feirionvdd, £6 7s 9|c ; SirFflint,£l3 lis 2c; Si.- Fon, £18
16s 8.3c; Dyffryn Conwy, £2 18s 6c; Sir Ddmbych, £14 17s9§c;

Liynlieifiad, £1 6s ll£c. Cangenau.— Diuas, £1 7s 5c; Llanill-

tyd, £6 Is 10c; Fontytypridd, £9 18s 9c ; Llanfabon, £3 13s 9§cj

Cwmbach, £3 ISsSfc; Pendulwyn, £1 8s 6c ; Twynyrodyn, £1
17s 3*c ; Liandaf, £1 17s 5c; Gostwng, lis lo; Eglwysnewydd,

£1 17s 7c; Fontfaen, .£1 12 4c ; Ca;rdyf. £12 17s 6e ; Aberdar,

£lCl!s2ic; Abera>Qa;i, £5 lis 5c; Dowlais, £5 16s 5fc ; Hir-

waen,£2 4s9^c; Cwtunedd, £2 2s 7±c; Rymni, £3 10s 10|c;

Georgetown, £3 17s 2c; Merthyr, £4 3s 5§c ; Pendaren, £5 2a

ll§c; Cel'n, £1 16s; Ynysgon, 15s 2§c ; Gwernllwyn, £4 1 Is;

Ffynnon-Tvdril, £4 3s 5c; Troedyrhiw, 6s 3c; Gog, £1 9s 5c.

Personalis—T. Pugb, 12s; Dd. Edwards, gyrit Tongwyrddlas, £1
8s 5c ; David John, 9s 6c ; Re.es Thomas, 4s Cc ; Thus. Richards,

4s; Joseph Rogers, 2s; David Davies, 3s.— Cyfanswru, £310

lis 5|c.

Tauadau o Ebrill 1 hyd Ebrill 13.—Sir Fynwy, £6;

Dinas, £!; Fontytypridd, £1 7s; Aberdar, 13s; Merthyr, £3
16s.—Cyl'answm, jt'12 16s.

iggT Dymunwn hysbysu ein Dosparthwyr einbod wedi edrych

dros ein cyfrifon o'r dechreu, a bod yr boll wallau wedi eu

diwygio, hyd at ddiwedd y chwarter hwn ag sydd yn terfynu gyda

gorpheniad LlyfrMoimon. Ymdrechwn nodi y gwallau yn y
•biliau a ddanfonwn allan yri awr.

Igg" Gohirir cyhoeddiad yr Udgorn nesaf hyd yr Sfed o Fai.

J. Davis, A&GRArnoo, merthy b-tvuml.
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COFNODAU CYNGHOR CYFFREDINOL NE1LLDUOL
Prif Awdurdodau Cynnadleddau Prydeiniy Eglwys Iesu Grist o

Saint y Dyddiau Diweddaf,

A gynnaliwyd yn 23, Ratcliffe Terrace, Gosvvell-street Road, Islington,

Llundaiu, ar y 6fed, 7fed, Sfed, a'r 9fed o Ebrill, 1352-

Bouec Dydd Mawrth, Ebrill 6.

Swyddogion yn bresennol :—O'r Deuddeg Apostol—Erastus

Snow, diweddaf Lywydd y Genadiaeth Ddanaidd, a Franklin D.

Richards, Llywydd yr Eglwysi Prydeinig.

Cynghorwyr i Lywydd yr Eglwysi Prydeinig—Levi Richards^

a Samuel W. Richards.

Llywydd y Genadiaeth Ddanaidd—Willard Snow.

Llywydd y Genadiaeth Ffrengig— Curtis E. Bolton.

Llywydd yr Eglwys Gymreig—William Phillips.

Cynghorwyr i Lywydd yr Eglwys Gymreig—Thomas Pugh.

Bugeiliaid—Jacob Gates, Cyrus H. Wheelock, Robert Camp-
bell, Appleton M. Harmon, a Moses Clawson.

Llywyddion y Cynnadleddau—James Marsden, John Lyon,
Abraham Marchant, John Hyde, sen., George Halliday, Claudius

V. Spencer, John Albiston, Joseph W. Young, Thomas Squires,

William Speakman, John O. Angus, Henry Savage, Vincent

Shurtleff, James F. Bell, John V. Long, James Mc. Naughton,
Robert C. Menzies, William Brewerton, William G. Mills, Job
Smith, William Mc. Ghie, Matthew Rowan, George Kendall,

Richard Rostron, John Carmichael, James T. Hardy, John W.
Lewis, Edward Frost, Charles Derry, a Martin Slack.

Henuriaid Teithiol—James W. Works, a Dorr P. Curtis.
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Am hanner awr wedi deg, y Llywydd F. D. Richards a alwodd

y Cyrighor i drefh, ac a geisiodd gan yr Henuriad J. V. Long i

fod yn Ysgrifenydd.

Agorwyd y Cynghor tnvy ganu y 227 Hymn, " Come, ail ye

sons of Zion ;" ac ar ol hyn y Llywydd F. D. Richards a off-

rymodd i fyny y weddi ganlynol :

—

O Dduw, y Tad Tragywyddol, yn enw Iesu Grist dy Fab, yr

ydym yn dymuno ymddangos ger dy frony horeu hwn, a chyda

gostyngedig ddeisyGad yn gofyn genyt am faddeuant o'n holl

hechodau a'n ffoledd, y rhai a welaist yn rhyw rai o honom. Yr

ydym yn deisyf arnat i gyfrarm i ni o'th ffafr freninol, a dylan-

wad cymmeradwy dy Ysbryd Glan, fel y teimlom yr Ysbryd hwnw

yn cael ei dywallt yn helaetb arnom ; i'r dyben hyny y daethom

ynghyd, fel y caffem ein haddasu yn amgenach i gario yn mlaen

dy waith yn y parth hwn o'r byd, ac yr ydym yn gostyngedig

ymbil yr edrychi mewn trugaredd arnom. Yr ydym yn yra-

wybodol dy fod di yn ein hadwaen oil. Caniata i ni gael eofndra

santaidd yn ein hymgynnulliad, fel y delo ein gweddiau i fyny

o'th flaen di. Gwna i'r Ysbryd Glan ein gorchuddio tra yn y

He hwn, fel y byddo i bob dyn a lefaro, lefaru trwy nerth dy

Ysbryd santaidd, fel y byddo dy fendith arnom ni ac ar ein holl

gynlluniau, fel y cryfhaer y Cynnadleddau yn y wlad hon trwy

ein cynghorion a'n hymgynnulliad y boreu hwn. Tehnlwn

Toddi i ti y gogoniant am y benditbion ydwyt wedi gyfranu i ni

eisoes ; ti a roddaist i ni lawer o bobl ag ydynt yn ein caru ; ti

a'u gwnaethost i deimlo fod ein cynghorion o honot ti, a'u bod yn

cael bywyd tra yn aros ynddynt. Yr ydym yn gweddio y byddvvn

ni o byd yn deilwng o'r benditbion hyn oddiwrtbyt ti : bydded

dy Ysbryd Santaidd ynom ni megys ffvnnon o ddyfroedd bywiol,

yn tarddu i fywyd tragywyddol, fel y byddo cannoedd a miloedd

yn cael eu dwyn i wybodaeth o'r gwirionedd trwy ein hofferyn-

oldeb. Yr ydym yn taer weddio hefyd y bendithi di ein brodyr

ar genadiaeth&u tramor, a'r holl rai nad ydynt gyda ni o Lyw-

yddion Cynnadleddau a Changenau; par iduynt deiiolo pwys-

fawredd y cyfrifoldeb sydd yn gorphwys arnynt, fel yr ymgeisiont

i fwynhau dy Ysbryd di, fel y byddont yn ddigon cymhvvys i

lanw eu sefyllfaoedd pwysig mewn anrhydedd o'th flaen, fel na

chaffont enwau Llywyddion, a bod yn analluog i gyflawni y

dyledswyddau sydd yn perthyn iddynt, Anfon dy Ysbryd i'n
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calonau i'n dysgu pa fodd i weinidogaethu yn dy waith di,

fel tra fyddo gelynion yr achos hwn yn cyhoeddi athrod, ac yn

crugio dirrayg arno, y byddom ni yn abl i ddangos mai dy blant

di ydym, fel y gallaoger ni i fawrb.au ein galwedigaethau i ba

rai y galwyd ni. Yr ydym yn gweddio y bydd i ti achosi i'r rhai

a geisiant rwystro dy amcanion di, gael eu dystewi. Er yr holl

anathemau a dywalltasant hwy allan arnynt, ti a gynnaliaist dy

weision a'th bobl, ac a agoraist y ffordd trwy ba un y diogelwyd

hwvrit, nes y maent yn awr yn myned yu enwog yn y byd. Yr

ydym yu gweddio y bydd i ti dywallt allan dy Ysbryd ar dy was

Brigbam : diolchwu i ti dy fod wedi gwneyd ei lais yu ddychryn

i weithredwyr drygioni, yn gymmaiut ag i'r rbai a fwriadasant

niweidio dy bobl ffoi o flaen dy allu, yr hwn a amlygid trwy dy

was Brigham. Attolygwn arnat i barhau ei fendithio ef, fel y
delo dy feddwl a'th ewyllys allan ; ie, oddiwrtbo ef yr hwn yn

dy ddaioni a osodaist i ddysgu dy bobl yn yr holl fyd. Yr ydym
yn gweddio hefyd y bydd i ti fendithio pob un o honom yn awr

ger dy fron ag iechyd, ac ysbryd a nerth, fel y byddom yn mbob

lie, mewn cyssylltiad alb. holl weision, yn ddychryn i weithred-

wyr drygioni, fel y gorfoleddom ynghyd yn dy ddaioni. Yr

ydym yn gweddio ar i'th Ysbryd gael ei roddi yn fwy helaeth i'th

Saint yn y wlad hon, fel ag y cynnyddont yn ngwybodaeth y
gwirionedd. Yr ydym yn diolch i ti am yr haelioni addangosodd

dy Saint gyda golwg ar y deml, yr hon a orchymynaist ti ei had-

eiladu, fel yr elo dy Saint i mewn iddi a derbyn eu benditbion yn

ol dy addewidion di. Bendithia, O Arglwydd, y rhai ag ydynt

yn barod i gyfranu tuag at sefydlu gwahanol fafhau o weithfeydd

yn Seion ; llwydda hwynt yn eu gorchwylion clodfawr a

phwysig.

Ac yr ydym yn gweddio arnat befyd fendithio dy weision, y
brawd Smoot a'r brawd Haight, y rhai ydynt ar eu ffordd gyda

chwmpeini o'th bobl tua gartref y Saint; bydded iddynt fod yn
llwyddiannus i gadw dy Saint ynghyd y rhai ydynt dan eu gofal,

hyd nes y cyrhaeddont ddyffrynoedd y mynyddoedd.

Ae yn awr, O Arglwydd, yn gymmaint an bod ni ynghyd, a rhai

o'n teuluoedd yn y dyffrynoedd, bendithia hwynt a phob bendith-

ion anghenrheidiol, a chadw hwynt rbag pob drwg, a chaniata

iddynt gael byw i fagu etto genedlaethau i ddyfod. Yr ydym yn

gofyn genyt i fendithio dy Saint mewn gwledydd tramor,—yn
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.Denmark, ac yn Germany. Bendithia y brawd Forssgren, ac jt

ydym yndeisyf arnat i fendithio dy was Willard Snow, yr hwn

sydd ynghylch myned i Denmark, i gymmeryd gofaly genadiaetb

bwysig hono ; caniata iddo deimlody Ysbryd yn trigo yn belaeth

ynddo, fel y gallo fwynhau ysbryd ei genadiaetb. A bendithia

dy was Bolton yn ei lafur yn Ff'rainc ; caniata, er fod llawer o

anhawsderau i ymwueyd a hwy yn y wlad bono, iddo gael ei

alluogi i wneyd llawer tuag at sefydlu dy waith yno ar sylfaen

ddiogel a sicr.

Yr ydym yn gofyn genyt i fendithio y brawd Parley P. Pratt,

yn America Ddeheuol: caniata iddo dy ffafr freninol, a chael ei

alluogi i gyhoeddi dy Efengyl yn yr Yspaenaeg, a thrwy hyny

osod sylfaen gwaith mawr a galluog yn mhlith roeibion Joseph.

Bendithia ein brodyr yn Australasia, ac ar Ynysoedd Mot y Dean ;

bydded iddynt hwythau hefyd fod yn dra llwyddiannus i ddwyrt

oddiamgylcb dy fvpriadau ar yr ynysoedd pellenig hyny.

Ni fynwn anghofio dy was Lorenzo Snow, yr hwn sydd a

ehenadiaeth bwysig iawn i'w chyflawni ; cadw ef oddiwrth yr

holl beryglon y byddo yn agored iddynt, a bydded ef befyd yn

foddion i sefydlu dy Eglwys yn Malta, ac hefyd yn mysg yr

amryw genedloedd Hindwaidd yr ymwelo a hwynt ; a bydded

Bendithion gyda yr holl rai a elwir i fod yn gyd-weithwyr iddo.

Yr ydym yn diolch i ti am yr hyn a wnaethost trwy y brawd

Willis yn yr India Ddwyreiniol, a chaniata iddo gael parhau i

lv/yddo a dwyn llaweroedd i'th adnabod Di, y gwir a'r bywiol

Dduw.

Yr ydym yn gweddio ar i'th was Brigharrj, ynghyd a'i Gynghor-

wyr, Heber a Willard, gael eu bendithio yn helaethacb, fel y bo

llwyddiant yn dilyn eu hymrechiadau i ddwyn yn mlaen dy

wirionedd di, ac adeiladiad dy Deyrnas. O Arglwydd, bendithia

fmnau dy was ger dy fron ; ti a'm bendithiaist yn fy ngwendid,

ac oblegid hyn yr wyf yn teimlo i ddiolch i ti yn mhlith fy

mrodyr hyn. Ac yn awr, teimlwn i gyflwyno ein hunain a'n

cyfarfod bychan i ti ; a phan fyddom yn ymadael, bydded i ni

gael dywedyd mai da oedd dysgwyl wrthyt ti. Yr ydym yn gofyn

y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen.

(/' iv barhau,y
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GAIR AC EWYLLYS YR ARGLWYDD.

A roddwyd yn N/irigfan Auqfol Gwersyll Israel, Cenedl yr Oma-

haid, yr ochr orllewinol i Afon Missouri, ger Council Bluffs,

Ionawr 1 4, 1847.

Gair ac Ewyllys yr Arglwydd ynghylch Gwersyll Israel yn eu.

teitbiau i'r Gorllewin,

Bydded i boll bobl Eglwys leso Grist o Saint y Dyddiau Diw-

<addaf, aV rhai a fyddo yn teithio gyda hwynt, gael eu corffoli yn
gwmnioedd, gyda chy famrood -ac addewid i gadw noil orchymyn-

ion a deddfau yr Arglwydd ein Buw. Corffoler y cwmnioedd

gyda Chadbeniaid arGanneedd.Cadbeniaid ar Ddegau adeugain;

a Chadbeniaid wr Ddegaa, gyda Llywydd a'i ddau GynghorwriV
blaenori, o dan gyfarwyddyd y Deuddeg Apostol ; a hyn fydd ein

cyfammod, y bydd i ni rodio yn holl ordinhadau yr Arglwydd.

Bydded i bob cwmni ddarparu eu hunain a'r holl weddeuau,

wageni, lluniaeth, dillad, ac anghenrheidiau ereill at y daith, ag

a allout.

Wedi i'r cwmnioedd ga$l eu corffoli, bydded iddynt fyned yn

eu nerth, i barotoi gyferbyn a'r rhai ag ydynt i arcs.

Bydded i bob cwmni gyda'u Cadbeniaid a'u Llywyddion ben-

derfymu pa nifer a all fyned y gwanwyn nesaf
;
yna detbohvch.

nifer ddigonol o wyr galluog a medrus, i gymmeryd gweddeuau,

hadau, ac offerynau amaethyddol, i fyned fel Pioneers i barotoi

erbyn hau cnydau y gwanwyn.

Bydded i bob cwmni ddwyn rhan gyfartal, yn ol rhaniad eu

faeiddo, wrth gymmeryd y tlodion, y gweddwon, yr amddifaid, a

theulueedd y rbai a aethant i'r fyddin, fel na ddelo lief y weddw

-a'r amddifad i fyny i glustian yr Arglwydd yn erbyn y bobl hyn.

Bydded i bod cwmni barotoi tai a inaesydd at godi yd i'r rhai

hyny ag ydynt i aros ar ol y tymrnor hwn, a hyn yw ewyllys yr

Arglwydd ynghylch ei bobl. Bydded i bob dyn ddefnyddio ei

holl ddylanwad a
1

i feddiannau er symud y bobl hyn i'r lie y sef-

ydla yr Arglwydd estynfa o Seion ; ac os gwnewch hyn a chalon

bur, mewn pob ffyddlondeb, chwi a fendithir ; chwi a fendithir

yn eich da, ac yn eich defaid, ac yn eich maesydd, ac yn eich tai,

ac yn eich teuluoedd.

Bydded i'm gweision Ezra T. Benson ac Erastus Snow reol-

«iddio cwmni; a bydded i'm gweision Orson Pratt a Wilford
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Woodruff reoleiddio cwmni. Hefyd, bydded i'm gweision Amassi

Lyman a George A. Smith reoleiddio cwmni; a phenodi Lly-

wyddion, a Chadbeniaid ar Gannoedd, ac ar Ddegau a deugain, s

Degau, a bydded i'm gweision penodedig fyned a dysgu fy eir-

yllys hon i'r Saint, fel y byddont barod i fyned i wlad o heddwch.

Dos i'th ffbrdd a gwua megys ag y dywedais wrthyt, ac nac

ofna dy elynion ; canys ni chant allu i rwystro fy ngwaith i.

Seion a waredir yn fy amser cyfaddas fy bun ; ac os ceisia neb

adeiladu ei hun, ac ni chais fy nghynghor i, ni chaiff efe ddim

gallu, a'i ffolineb a wneir ynamlwg. Ceisiwch chwi, a cbadwch

eich addunedau y naill tuag at y Hall, ac na chwennych yr hyn

sydd eiddo dy frawd.

Ymgedwch rhag drwg, i gymmeryd enw yr Arglwydd yn ofer,

canys myfi y\f yr Arglwydd eich Duw, sef Duw eich tadau, Duw
Abraham, ac Isaac, a Jacob. Myfi. yw yr hwn a arweiniodd

blant Israel aflan o wlad yr Aifft, ac y mae fy lnraich yn estyn-

edig yn y dyddiau diweddaf i achub fy mhobl Israel.

Peidiwch amryson y naill a'r Hall. Peidiwch dywedyd yn

dd.rwg am eich gilydd.

Darfydded eich meddwdod, a tbuedded eich geiriau i adeiladu

y naill y Hall,

Os benthyci gan dy gymmydog, ti a gai ddychwelyd yr hyn a

fenthyciaist ; ac os na elli ad-dalu, yna dos yn union a dywed

wrth dy gymmydog, rhag iddo dy gondemnio. Os bydd i ti gael

yr hyn a gollodd dy gymmydog, ti a gai wneuthur ymcbwiliad

inauwl hyd nes yr adferu ef iddodrachefn.

Ti a gai fod yn ddiwyd i gadw yr hyn sydd genyt, fel y byddot

yn oruchwylivvr doeth ; canys rhodd rad yr Arglwydd dy Dduw

ydvw, a thydi yw ei oruchwyliwr. Os wyt yn llawen, clodfora

yr Arglwydd a chin, a cherddoriaeth, a dawns, ac a gweddi o fawl

a diolchgarwch.

Os ydwyt yn drist, galw ar yr Arglwydd dy Dduw mewn deis-

yfiad, fel y byddo dy enaid yn llawen. Nac ofna dy elynion,

canys y maent hwy yn fv nwylaw i, ac mi a wnaf fy ewyllys.

tuag atynt. Rhaid i'm pobl tjael eu profi yn mhob peth, fel y

byddont yn barod i dderbyn gogoniant ag sydd genyf er eu mwyn,

ie, gogoniant Seion, a'r hwn ni oddefo gerydd, nid yw deilwn«

o'm teyrnas. Bydded i'r anwybodtis ddysgu doethineb trwy

ymostwng a galw ar yr Arglwydd ei Dduw, fel yr agorer ei lyg&ivi
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i weled, ac yr agorer ei glustiau i glywed, canys y mae fy ysbryd

w«di ei anfon allan i'r byd i oleuo y gostyngedig a'r edifeiriol, ac

er condemniad yr anuuwiol. Dy frodyr a'th wrthodasant di a'th

dystiolaetb, sef y genedl yr hoa a'ch gyrodd allan ; ac yn awr y
mae dydd eu hadfyd ya dyfod, ie, dyddiau tristwch, megys gwraig

a gymmerir gan wewyr esgor ; a'u tristwch a fydd yn fawr, oni

edifarhant ar frys ; ie, yn dra buan; canys hwy a laddasant y
Prophwydi, a'r rhai a anfonwyd atynt, ac y maent wedi tywallt

gwaed gwirion, yr hwn sydd yn gwaoddi o'r ddaear yn eu lierbyn

hwynt: am hyny, na ryfedda oblegid y pethau hyn, canys nid

ydwyt ti yn bur ; ni elli etto ddyoddef fy ngogoniant i ; eithr ti a

gai ei weled os byddi yn ffyddlawn i gadw fy ngeiriau y rhai a

roddais i ti er dyddiau Adda byd Abraham ; o Abraham hyd

Moses ; o Moses hyd Iesu Grist a'i Apostolion ; ac o lesu Grist

a'i Apostolion hyd Joseph Smith, yr hwn a alwais trwy fy Ang-

ylion, fy ngweision gweiuidogaethol; a thrwy fy llais fy bun

allan o'r Nefoedd, i ddwyn allan fy ngwaitb, sylfaen yr hwn a

osododd, ac a fu ffyddlawn, ac mi a'i cymmerais ef ataf fy bun.

Mae llawer wedi rhyfeddu oblegid ei farwolaeth, eithr yroedd yn

anghenrheidiol iddo ef selio ei dystiolaetb a'i waed, fel y caffai ef

ei aurhydeddu, a'r drygionus eu condemnio. Ai ni waredais i

chwi oddiwrtb eich gelynion, ond yn unig fy mod wedi gadael

tystiolaeth o'm henw ? Ya awr, gan byny, clywch, O chwi bobl fy

Eglwysj a chwi Heuuriaid, cyd-wrandewch ; chwi a dderbyn-

iasoch fy nheyrnas, byddwch ddiwyd i gadw fy boll orcbymynion,

rhag i farnedigaethau ddyfod arnoch chwi, ac i'ch ffydd fethu, ac

i'ch gelynion fuddugoliaethu arnoch.—Efelly dim rhagor yn

bresennol. Amen, ac Amen.

EPISTOL LLYWTDD CYNNADLEDD AT Y SAINT
DAN EI OFAL.*

Saint Anwtl,—Goddefwch i mi alw eich sylw at rai pethau

perthynol i chwi yn y dyddiau presennol. Gan fod ein Duw ni

yn awdwr trefn, a bod rhaid cadw pob peth a ddysgir gan ei

* Cafodd syhvedd yr Epistol hwn ei driysgu gan v Llywydd Phillips yn y
Gynnadledd Gyffredinol o Swyddogioti ar y 26ain a'r 27ain o Ebrill ; a

meddyliasom mai gwell oedd gadaei allan enw y Gynnadledd, a cbymhwyso
yr Epistol at Saint pob Cynnadledd arall.

—

Gol.
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Ysbryd ef trwy ei weision, gweddus i chwi fod yn hysbys o'r

mesurau a sefydlwyd trwy lais unfrydol yr Offeiriadaeth ar

eieh rban.

Am hyny, ymdrechaf wneyd i'r Udoorn roddi sain hynod,

fel y byddo i chwi ymbarotoi (1 Cor. xiv, 8) ; canys yr ydym yn

gobeithio cael cyd-weithrediad pob un o honocb, a chwi yn

gwybod mai gwaith Duw ydyw; am hyny, cofiwch mai hyn

yw gwaith Duw, gredu o honoch yn yr hwn a anfonodd efe, a

chan mai at ddefaid colledig ty Israel y danfonwyd Crist, ac mai

yr apostolion a anfonwyd at y Cenedloedd, felly hefyd y dan-

fonwyd ninnau atoch chwi ; a'r hwn sydd yn ein derbyn ni, sydd

yn derbyn yr hwn a'n danfonodd ni; o ganlyniad, dysgwn i bob

un ei wers ei hun, ac nid oes amser gan neb i chwilio a beio

gwaith arall, a gadael ei waith ei hun ar ol.

Yn gyntaf, Llywydd y gangen : rhaid i hwn fod yn ostynged-

ig ac yn ufydd i bob galwad a fyddo arno, gan fod yn barod i

dderbyn pob peth a roddir iddo i'w wneuthur, heb na digter na

dadh Rhaid iddo hefyd gadw llywodraeth ar ei wraig, ac nid

cymmeryd ei lywyddu ganddi hi ; canys oni all dyn lywodraethu

ei hun a'i wraig, pa fodd y cymmer efe ofal dros eglwys Dduw ?

Rhaid hefyd i bob mam gadw llywodraeth ar ei phlant, onide ni

ddichon iddi gael rhan yn y deyrnas ; canys oni all hi lywod-

raethu ei hoiddo, pa fodd y gall deyrnasu ? Am hyny, os y wraig

a lywodraetha y gwr, a'r plant a lywodraetha eu rhieni, hwy a

ddemnir oil, ac nid oes gwaredigaeth. Rhaid hefyd fod gan y
Llywydd lywodraeth ar y swyddogion o dan ei ofal, fel y gallo

ddweyd wrth un, Dos, ac efe a a, ac wrth arall, Tyred, ac efe a

ddaw, ac wrth arall, Gwna hyn, ac efe a'i gwna; onide, ni

achubir ef nahwythau.

Nid gweddus i Lywydd feddwl ei hun yn well pregethwr na

neb arall, canys nid i bregethu y gosodwyd ef, ond i lywyddu
;

am hyny, peth rhyfedd fyddai gweled goruchwyliwr yn gwneyd y
cwbl ei hun, a'r holl weithwyr yn sefyll i edrych arno, Nid

mewn cyrddau cyhoeddus mae y Llywydd i'w adnabod, ond yn y
cynghor ; canys yno y mae ef fel cadeirydd i gadw trefn, ac fel

harnwr yn penderfynu achosion pwysig, ac fel goruchwyliwr yn

anfon pob gwas at ei waith ei hun. Dylai y Llywydd gael

clywed gan yr holl swyddogion pa beth y maent yn ei ddysgu i'r

Saint, a pha bryd y mae pob un yn ymweled a'r rhai sydd o
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dan ei ofal, canys y mae trefn briodol i wneyd yr holl bethau

hyn hefyd.

Yn ail, cynghorwyr y Llywydd : y rhai hyn sydd i chwilio

i mewn i bob aches, megys holi y rhai fyddo yn dwyn cyhuddiad

i gynghor, &c, fel y byddo y cyhuddiedig yn cael cyfiawnder, ac

na wneler dim yn fyrbwyll neu bleidiol
; y cynghorwyr hefyd

sydd i ddysgu y swyddogion pa fodd i wneyd eu gwahanol

swyddi. ©welwch mai y Tad yw Llywydd holl waith ein

hiachawdwriaeth, ond y Mab yw ei Gynghorwr Rhyfeddol, ac efe

sydd wedi dysgu i ni gadw pob peth. Yr Ysbryd Glan hefyd

sydd yn cymmeryd o eiddo y Mab ac yn ei fynegi i ni(Esay ix, 6

;

loan xvi, 15). Am hyny, pan fyddo cynghorwyr dan Ysbryd

eu swyddi, gallant ddysgu yr henuriaid pa fodd i ymweled a'r

Safoit bob mis yn ddiflFael, a dysgu iddynt pa beth yw doniau yr

Ysbryd Glan, fel y gallo Saint ieuaino adnabod ei effeithiau ; a

dyna pa fodd y gall yr henuriaid wybod o ba ysbryd mae pob

aelod, canys mae y ddawn o wahaniaeth ysbrydoedd yn dangos y
gwahaniaeth rhwng gwaith Duw a gwaith dynion. Profwch yr

ysbrydion ai o Dduw y maent; ond yr henuriaid sydd yn

esgeuluso y pethau hyn, nis gallant weled gogoniant eu gal-

weJigaeth ; a'r hwn nid yw yn dysgu ei wers ei hun, ni ddichon

iddo sefvll.

Yn drydydd, ysgrifenydd y Gangen, Gwaith hwn yw cadw

cofnodau cywir o bob peth, megys pob un a fedyddir, a dderbynir

trwy lythyr, pob plentyn a fendithir, &c. ; hefyd, ymadawiad

pob un, neu farwolaeth, neu doriad allan. Er mor eglur yw y
pethau hyn, mae rhai yn esgeulus, heb gadw cof am danynt.

Mae eisieu hefyd fod yn ofalus gyda chofnodau y cynghor, na

byddo pethau pwysig heb eu hysgrifenu yn ddealladwy, ac na

byddo dim yn cael eu basio yno, ac heb ei roddi mewn gweithred-

iad wedi hyny. Hefyd, rhaid ysgrifenu ar lyfr priodol i hyny

hanes pob cyfarfod a fydd y Saint yn ei gynnal, pa un bynag ai

gweddio ai tystioltethu ; nid beth a ddy wedodd pob un, ond nodi

pa fath gyfarfod oedd ef ; ac os dysgwyd rhywbeth neillduol, nodi

pa beth oedd, ac nid pa fodd y dysgwyd, megys, " Dysgodd y Llyw-

ydd i'r Offeiriaid bregetbu—y Dysgawdwyr i borthu'r Saint—

y

Diaconiaid i ofalu am y casgliadau—yr aelodau i lanhau eu

hunain, ac i ddyfod i'r cyfarfodydd." Dylai pob aelod hefyd gadw

cof-Iyfr iddo ei hun am y pethau mwyaf hynod yn ei lywyd, a'r
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He y ganwyd ef, a pha bryd, pa le a pha bryd y priodwyd ej

rieni, a pha ]e a pha bryd y claddwyd ei henafiaid. Os ydyw

pethau fel hyn yn anghenrheidiol yn el cyfraith Lloegr wrth

dderbyn etifeddiaeth, pa faint mwy yn mysg llwythau Israel ?

Yr hwn ni wna hyn, bydd edifar ganddo.

Yn bedwerydd, llyfr-ddosparthwr y gangen. Mae ef i ym-

gynghori a'r Llywydd pa lyfrau sydd eisieu, ac i ofafu na byddo

neb yn galw am lyfrau heb eu derbyn, na'u derbyn heb dalu am
danynt; canys nid dyled i'r cyhoeddwr yw arian y llyfrau, ond

dyled i'r Eglwys ; am hyny, pwy bynag a wna dwyll yn yr

arian hyn, ni ddianc yn ddi gosp, am ei fod yn yspeilio Dow yn

y pethau a drefnodd er adeiladu ei deyrnas. Ac nid oes cym-

maint a llyfr i lvnu wrth ddwylaw neb, nac i'w roddi yn anrheg

i neb, heb i'r hwn a'i rhoddo of'alu aru dalu am dano; a phwy

bynag a wario arian y llyfrau at rywbeth arall, a gospir, ac ni all

gael maddeuant nes gwneyd iavvn i'r eglwys am hyny. Os bydd

llyfrau 8r law, gwell i'r aelodau eu prynu, pe bai ond gwerth

swllt bob un, a'i gwerthu i'w cymmydogion a'u cydnabod. A
bydded bendith Duw Dad Holl-gyfoethog ar bob Sant ffyddlawn.

Amen. R. Evaks.

LLYTHYR O DDINAS Y LLYN HALEN FAWR AT
OLYGYDD YR " UDGORN."

Dinas y Llyn Halen Fairr, lonawr 31, 1852.

Anwvl Frawd Davis,—Gyda hyfrydwch a phleser yr ydwyf

yn ysgriienu atoch y waith hon etto o'r gorllewin pell, gan

obeithio y cyrhaedda y papyryn hwn chwi yn ddiogel, a'ch cael

yn mwynhau iechyd a llwyddiant tymmorol ac ysbrydol, yr hyn

yw dymuniad eich hen gyl'aill. Daw i'm cof yn ami am yr

amser gynt yn Llanybydder, pan oeddem yn fabanod byehain

newydd ein geni i gorlan y Bugail da. Mawr y llawenydd

oeddem yn ei deimlo y pryd hyny, pan nad osJd ond pedwar o

honom yn cynnal ein cyfarfodydd yn fy hen annedd (Glantren-

fawr), acyn gofyu am bethau mawr gan ein tirion Dad ; a mwy
ein llawenydd pan fyddem yn cael atebiad o'r hyn a fyddem yn
ei ofyn ganddo, a'n bod hefyd yn gwybod ar y pryd fod ein

cymmydogion agosaf, a'n perthynasau a garem mor anivyl, yn
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amddifad o'r gwirioneddau hyny ag oeddem ni eisoes wedi dyfod

yn wybodus o honynt.

Nid hir y buom yno cyn i amryw yn ychwaneg i lestio dan

yr un faner a ninnau. Cwynai ainryw on cymmydogion ni y
pryd hyny fod yr hen Gadben Jones (fel y dywedent), wedi ein

twyllo, a'n bod wedi addaw yr oil a feddem iddo, &c, yr hyn ni

allaseut hwy na neb arall brofi fod un gair o hyny yn wir hyd

y dydd hwn. Yn yr anaser byay daeth amryw o frodyr ffydd-

lawn heibio i ni, sef y brodyr Abel Kvans a Thomas Harries, ac

ereill, pa rai a wnaethant ddaioui mawr i ni trwy en cynghorion

gwerthfawr, a'r profiad mwy na ni ag oeddynt wedi gael yn

Eglwys Iesu Grist. Pan yn y sefyllfa hyny, ac yn cynnyddn

yu raddol, cynddeiriogai tad y celwydd a'i blant wrthym yn

ddirfawr, hyd nes yr aethora yn nod a gwawd rhai parehedigion

cyfagos ; ond yr oil a weitbiodd allan er daion; i ni. Cofus

genyeh am y llythyr hwnvr a gefais oddiwrth Capt. D. S. Davies,

Dolau, gan fy mygwtli mor enbyd o herwydd y giefydd a broffes-

»Hi gan alw y Seintiau, druain, " The damned night deepers that

leadeth the people away down to hell;" ond gwelodd yr Arglwydd

yn dda i'n bendithio yn gyferbyniol i'r erlidigaeth a ddyoddefas-

om. Byddai yn rhy faith i mi yn awr grybwyll am Daniel

Ddall gynt, ac erlidwyr creulawu ereill, canys gwn y cant oil

gyfia'wnder yn y dydd a ddaw, pan y bydd dirgelion pob calon yn

cael eu chwilio.

Esgusodwch fi, anwyl frawd, am ysgrifenn yr hyn ag oeddeeh

yn ei wybod yn rlaenorol ; mae yn bleser genyf i ysgrifenu a

chofio am yr amser gynt.

Yn awr, anturiaf i roddi ychydig o'n hanes yma i chwi.

Daeth amryw o genedl y Cymry yma yr hydref diweddaf, a'r oil

o honynt yn mwyDhau iechyd rhagoiol. Yn mhen ychydig wedi

eu dyfodiad yma, cefais yr anrhydedd o fsdyddio tua deunaw o

honynt yr un diwrnod; cawsant eu cadaruhau yn fy nhy- fy

hun ; wedi eu bedyddio, tywalltodd yr Arglwydd ei Ysbryd

arnynt yn helaeth, ac arnom nii.nau wrth weinyddu me»n modd

neillduol. Nid rhyfedd ein bod yn teimlo mor dda, oblegul

cariad a llawenydd a drygai yn mhob calon. Mae yr ordinhad l>

fedydd yn anghenrheidiol i bawb o'r Sahjt i nfyddhau iddi ar ol

y deuant yma. Rhoddodd ein parchus lywydd Brigham Youug

a'i gynghorwyrj a'r deuddeg, ui'ydd-dod i'r ordinhad uchod pan y
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tlaetbant yma, gan adnewyddu eu cyfammod i'r Arglwydd i fyw
yn ffyddlawn, &c. Y niae pob peth ya myned yn y blaen yma
yn dda; ystordy yr Arglwydd yn cael ei lanw yn gyflym

;

dysgwyliwn am fwy-fwy o fendithiou yn barhaus, o herwydd y
mae yr addewid a'n tu. Dywedodd yr Arglwydd trwy y pro-

phwyd, " Onid agoraf i chwi ffenestri y nefoedd, a thywallt i chwi

fendith, fel na bo digon o le i'w derbyn ?'' Maelluoeddo'r Saint

yn y flwyddyn a aeth heibio wedi cael ea oynnysgaeth'ad, ac yr

ydys yn parhau i'w roddi etto y flwyddyn bon. Cafodd amryw
o'r Cymry y fraint oruchel o'i gael befyd. Dywedaf wrtbycb,

frawd Davis, niai gwyn eu byd y rhai gostyngedig a ffyddlawn (a

llwyr gredaf eicb bod chvi yn un o'r cyfryw),canys benditbion

I4wer sydd ar eu cyfer nad ydynt wedi eu cael byd yn hyn.

Nid ydwyf yn feddiannol ar eiriau nac ymadrodd i ddesgrifio

ardderchogrwydd, gogoniant, a doetbineb y drefn santaidd a

osododd fy Meistr, fy Nhad daionus, er dwyn ei blant i gael

etifeddu bywyd tragywyddol, Y mae amryw o dai mawrion wedi

cael eu hadeiladu yma yn y flwyddyn a aeth heibio gan yr

Eglwys, ac yr ydys yn awr yn parotoi er gwneuthur muriau

mawrion o amgylch y Temple Block ; buan yn ddiau y gwelir

yma deml ardderchoa;, yr bon ni welwyd ei bath yn yr oruchwyl-

iaeth hon, os parha y Saint mor ffyddlawn ag y maent yn
bresennol. Y mae eu diwydrwydd a'u ffyddlondeb, a'u llwydd-

iant, yn destun syndod gan y byd, ac nis gwyddant yn iawn pa

beth i ddweyd nac i feddwl am danom ; ond addefant fod rbyw-

beth rhyfedd yn bod. O, na fyddent ddoethion, na ddeallent fod

Haw anweledig yr Arglwydd yn diogelu ac yn cynnal ei blant yn

feunyddiol, er iddo oddef i elynion y Saint eu herlid o fan i fan,

o ddinas i ddinas, hyd nes darfu iddynt o'r diwedd eH herlid i'r

anialwch, tua mil o filltiroedd oddiwrth bob sefydliad o bobl

wynion. Hyn sydd dda ein bod mor bell oddiwrthynt; cawn

lonydd yma i addoli ein Duw, " heb neb i'n haflonyddu, na'n

dychrynu," canys mae mobs Missouri ac Illinois yn rhy bell. Ni

chlywn yn y ddinas dawel hon y cableddau creulawn, sef twyll-

wyr, Sataniaid, a g*u-brophwydi, &,c, &c. O mor hyfryd yw
trigo o frodyr ynghyd, yn mbell oddiwrth Phariseaid a rhagritb-

wyr yr oes hon ; ond er mor belled yr ydym, daw amryw o'r

Cenedloedd heibio i ni, pa rai sydd yn glaf o'r clefyd melyn.

Maem yn awyddus i ymgasglu at eu duw aur sydd yn California
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Isaf; nid arosaut yma ond ychydig. Paham ? Oblegid teyrnasa

Ysbryd y Duw byw yma ; canys ofn, arswyd, a dychryn sydd ar

beobaduriaid yn Seion. Etto, bedyddiwn ambell nn o'r rbai

gonest eu calon o waed Epbraim sydd yn dyfod yma yn eu mysg.

Llawenba a gorfoledda y cyfryw gyda ni yn iachawdwriaeth ein

Duw, Pa bryd y caf eich gweled yma, anwyl frawd ? Diau y
dymunech fod yn llygad y ffynnon fawr o oleuni a gwvbodaeth,

yr hon sydd a'i ffrydiau grisialaidd yn myned yn gyflym i

bedwar cwr y ddaear ; ond etto, efallai fod dyledswydd yn eich.

galw i aros yna am ychydig; os felly, ni cbollwch ddim, ond y

mae yn golled i'r rhai a wrtiiodant ddyfod yma pan y bydd y

ffordd yn rhydd iddynt ddyfod.

Mor felys yw gwrandaw cynghorion ein llywydd Brigham a'i

gynghorwyr, yngbyd a'r deuddeg yn eu tro : dangosant mor

eglur ein dyledswyddau yn yr Eglwys hon, a'r wobr fawr sydd

o'u cadw. Pa betb yw doetbineb Colegau y byd mewn perthynas

i Dduw Dad, a'i Fab Iesu Grist, a nerthol weithrediadau yr

Ysbryd Glan ? Atebaf, dim ; canys eu doetbineb sydd anianol,

daearol, canys nid ydynt yn synied y pethau sydd oddi nchod
;

gwrthwynebant ddoethineb dwyfol, a gallu Duw yn ein hoes ni,

fel ag y gwnaethant yn rahob oes ipan y byddai yr offeiriadaeth

as y ddaear.

Mae yn rhaid terfynu; ac os gwelwch y llythyr hwn yn
deilwng o ymddangos yn eich Udgorn, y mae at eich ewyllys

;

ac os ymddangosa yn yr Udgorn, dywedaf etto wrth y rbai a'i

darllena o'r Saint, Ffowch, ffowch i Seion, yn ol cynghor gweis-

ion Duw, y llywyddiaeth yn Nghymru. Dymunwn yn fawr gael

clywed oddiwrth fy mberthynasau, fy Nhad, a Dafydd fy mrawd,
a'm chwaer Sarah, os nad ydynt wedi cychwyn tuag yma. Dym-
unaf ar deulu Cefncrwth, Mydrim, anfon llythyr tuag ataf;

carwn yn fawr eu gweled yma, a gobeithiaf fod yr hyn a ddywed-
ais wrthynt yn aros yn eu cof. Dymnnaf ar fy mam-yn-nghyf-
raith i anfon ataf yn fynych. Mae fy ngwraig yn cyduno a mi,

ynghyd a'r brawd Benjamin Jones, Sadler a Richard Jones, i'n

cofio atoch chwi a'r brawd Thomas Harries yn fawr.

Ffarwel am ychydig, anwyl frawd.

Eich gostyngedig was,

Thomas Jeremt.
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YSBRYD GAU.

Mae yr Arglwydd, trwy ei brophwydJoseph Smith, wedi dywedyd
fod llawer o ysbrydion gau wedi myned allan ar hyd y ddaear,

gan dwyllo y byd ; ac felly yn union y mae. Ymddengys mai
un o'r petbau mwyaf anhawdd o bob peth, yw i'r byd lefaru y
gwirionedd yngbylch gwaith mawr a rhyfeddol Duw, a'i weision.

Os a rhywun i wrandaw ar ein Henuriaid yn pregethu neu
areitbio, ymddeDgys braidd yn antnhosibl iddo ddychwelyd at ei

gyfeillion, a rhoddi iddynt adroddiad cy wir o'r hyn a glywodd. Os
traetha y bobl bethau er ein niwed, maent yn ddieithriud yn
saethu dros y nod. Os bydd rhyw ychydig yn llefaru yn ffafriol

am danom, yn fynych canmolant ni byd yr wybrenau. Gyd-
bwvsedd gwirioneddol yw y pwynt dineddaf a gyrhaeddir. Mae
rhifyn diweddar o gyhoeddiad cyfrifol yn ein hysbysu fod " Pobl-

o^aeth FormonaiJd Tiriogaeth Utab yn cael ei chyfrif yn gred-

adwy yn 300,000."

Nis gwyddom ni trwy ba awdurdod y mae'r cyhoeddiadhwn yn
cael ei " gvfiif credadwy," eithr credwn yn ddiau ei Cod yn mheli

iawn oddiwrth y gwirionedd. Gwnai y newydd bon ein harwain

i feddwl fod Saint y Dyddiau Diweddaf o bob cenedl ar y ddaear

wedi cyd-ymarllwys ar unwaith i Diriogaeth Utah ; neu, fod

Joseph Walker, yr enwog benaitb Indiaidd, wedi llwyddo gyda'r

llwythau lliosng o'i frodyr cochion i yanuno a chydgymdeithasu

a'r Saint. Yr ydym, pa fodd bynag, yn sicr o un peth, er cym-

rriaint y dirmygir hwynt, y bydd raid i'r byd edrych trwy y
"Spectacles Mormonaidd," cyn y cant allan y Gwir diledrith.

—

Gol. y Star.

EISTEDDFOD Y SAINT.

Cynnaliwyd Eisteddfod areithio, adrodd, a chanu, ar y 26ain o

Ebrill, yn Merthyr-Tydlil, tuag at dalu dyledion y Gynnadledd;

a llywyddwyd ar yr achlysur gan y brawd Dewi Elfed Joues.

Treuliwyd y cyfarfod mewn dull pleserus, ac er boddlonrwydd

cyffredinol. Yn mhlith pethau ereill a gymmerodd le yn yr

Eisteddfod bon, gallwr) nodi i ni gael yr anrhydedd o anrhegu y
Llywydd Phillips a chopi hardd o Lyfr Mormon yn yr Iaith

Gymraeg, yr hyn a effeithiodd yn ddwys ar bawb o'r presennol-

ion. Mae yn ddiau y cofir yr olygfa yn hir. Ni lefarasom ar yr

achlysur ond iaith ddifyfyr ein calon, yr hon bob amser a dreidd-

ia yn mhell ; a'r parclius Lywydd Phillips a'n hatebodd mewn
modd cyffelyb. Hoff oedd gan bob un o honom gydio yn y llyfr

rhagorol hwn, dan ystyriaeth ein bod wedi cael y fraint o fod yn
offerynau gan yr Aiglwydd i'w ddwyn allan i genedl y Cymry.

Ar ol i'n brawd Phillips eistedd, cyfododd y brawd B., Eyans7

Glan Conwy, i adrodd y pennillion canlynol :—
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Gorfoledd gwir felys, cyhoeddus a haeddol,

A gafwyd yn weddus a gwir adnewyddol J

Cafwyd y trysor fu'n nghudd yn Cumorra,

Mae wedi ei gyfieithu i iaith meibion Gwalia.

Clod fo i Dduw am ddangosy trysor,

Ac am roddi cenad i'r gist gael ei hagor;

A chofir y llafur (a wrth ei gyiieithu,

Yn mhlith y gorchestion a wiiaethwyd yn Ngbymru.

Trwy lafur a phoenau y gwaith a orphenwyd,
Yn anrhe-tr i'r Llywydd, wr dedwydd, fe'i rhoddwyd

;

Hir oes i'r Cyfieithvdd, a*r Llywydd i'n llywio,

A chlod am y llyfr yn nhafodiaith y Cymro.

AMRYWIAETHAU, &c.

Cyfraith gyffredin yn Utah.—" Y dyn a budo wraig ei

gymmydog a raid farw, a'i pherthvnas agosaf hi sydd raid ei ladd

ef." Felly y mae'r Saint yn bwrw drygioni allan o'u mysg.

—

Star.

Y " Star.''—-Mewn Cynnadledd Gyffredinol Neillduol, a gyn-

naliwyd yn ddiweddar yn Llundain, penderfynwyd fod y " Mil-

lennial Star'' i ddyfod allan bob wythnos o byn allan, yn yr un
maintioli ac am yr un bris ag o'r blaen. Mae byn etto yn arwydd

arall o lwyddiant Mormoniaeth. Argreffir dros dair mil ar hugain

»'r cyhoeddiad gwerthfawr bwn yn wytbnosol, yr hyn a effeithia

yn rymus i ddryllio teyrnas y gelyn a dyrchafu enw Crist.

Amddiffyniad y Mormoniaid.— Dywed gohebydd yn Phila-

delphia o eiddo y Manchester Examiner:—" Yr wyfl wedi sylwi af

banesion tra angbywir a gorwag am derfysg y Mormoniaid yn y
Llyn Halen, a'u hanfoddlonrwydd tuag at y llvwodraeth gyfun-

dodol, &c. Mae Rawer o'r hyn a gry bwyllir yn gyfeiliornus a

gormodol, ac yn tueddu yn anmhriodol i daflu sarhad anntaeil-

wng ar y gymdeithas dwylledig a chain- arweiniedig, eitbr diwyd,

cynnil a Uwyddiaunus bono; canys y roae wedi ei ddangos yn

eglur trwy hysbysiaeih ddiweddarach, a tbrwy gael clywed dwy
ochr y ddadl, fod y barnwyr a'r swyddogion ereill a ddanfonwyd

allan gan y Uywodraeth yn Washington, wedi ymddwyn mewn
dull ffroen-uchel ac anaddas, ac i'w beir> yn fwy na'r Mormoniaid.

Y mae tu hwut i ddadl fod y Mormoniaid wedi bod yn dra

Jwyddiannus, ac ar y cyfan yn foddlongar a dedwydd, yn eu

sefydliad newydd, a bod eu rhifedi yn cynnyddu yn gyflym.''-—

Liverpool Journal.

Mae yrysgrif i reoleiddio cyflogau Swyddogion Tirioffaethol

wedi ei engrossio yn Senedd yr Unol Daleithiau y ddoe (Mawrtl*

23). Mae yr Ysgrif yn diddymu y Weitbred i rwystro y swydd-

ogion i godi eu cyflogau pan y byddont yinaith oddiwrtb eu gor-
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safoedd dros drugain diwmod; eithr y mae yn gofyn fod yn
rhaid i'w habsennoldeb, o hyn allan, gael ei gyromeradwyo gan y
Llywydd. Tebygol fod y mesur hwn wedi ei fwriadu er mwyn y
boneddwyr hyny y rhai a welsant yn ddoeth, er eu lies personol

eu hunain, i adael Utah yn ddisymmwth.

—

New York Herald.

Llyfr Mormon yn yr Italaeg.—Yr ydym newydd weled

cyfrol o Lyfr Mormon yn y iaith uchod, wedi ei gyfieithu a'i

gyhoeddi dan arolygiaeth yr Henuriad Lorenzo Snow. Mae yn
llawen genym i weled y llyfr hwn yn dyfod allau mewn gwahanol
ieithoedd.

J. Taylor.—Darfu i'r Henuriad John Taylor a'i gwmpeini
gyrhaedd Halifax, Nora Scotia, ar y 17eg o Fawrth, oil yn iach

ac mewn ysbrydoedd da.

Congress.—Mae y " New York Herald" yn rhoddi hanes am
ddau o aelodau y Congress yn ymladd a'u gilydd yn y ty, o

herwydd y dywedai un o honynt fod y Hall yn dweyd celwydd.

Ba yno gryn fwstwr, ond yujddengys i'r ddau ofyn maddenant, yr

hyn a ganiatawyd iddynt.

Mae llythyron wedi cael eu derbyn oddiwrth yr Henuriaid

Eliezer Edwards, Henry Evans, ac ereill, yn hysbysu eu hod

wedi cyrhaedd New Orleans, ac wedi cael mordaith dra chysurus.

Cymmanfaoedd y Gogledd.—Cynnelir Cymmanfa Sir

Fflhft ar y 16eg o Fai ; Sir Ddinbych, ar y 23ain; Dyffryn

Conwy, ar y 30ain; Sir Fon, ar y 6fed o Fehefin; a Sir Feirion-

ydd, ar y 13eg.

Taliadau o Ebrtll 14 hyd Mai 5.—Sir Fynwy, £4; Sir

Frycheiniog, £1 lis; Sir Aberteifi, £1 ; Sir Benfro, 12s; Mor-
ganwg Orllewinol, £6 ; Sir Fflint, £1 ; Sir Fon, 12s; Dyffryn

Conwy, £1 12s 6c ; Sir Ddinbych, £6 Os 7^c; Llanilltyd, £2 9s

8c; Pontytypridd, £2 lis; Llanfabon, £2 7s 7c; Cwmbach,
£1 lis; Pendulwyn, £1 8s 6c; Twynyrodyn, £l 17s 3fc ;

Llandaff, 9s 8c; Gostwng, 3s 9c; Eglwysnewydd, £1 17a 7o -

t

Aberdar, £2 12s 3c; Aberaman, £2; Dowlais, £1 8s Ofc ; Hir-

waen, £2 4s 9fc ; Cwmnedd, £1; Ryraui,£3; Georgetown, £1 5s

6c; Merthyr, £4 3s 5fc; Pendaren, 16s; Gwernllwyn, £4 lis;

Ffynnon-Tydfil, £2 Os 2c; Troedvrhiw, 6s 3c. — Cyfanswm,
^62 8s 7|e.

^g3 Os ees gan rywun y rhifynan 2, 7, a 9 o'r " Ath. a Chyf.''

ar werth. hoffem eu prynu i mewn ; hefyd y rhifyn 14 o'r "Udgora"
am 1851. Y mae eisieu hefyd y rhifynan 7,8, a 28 o Brophwyd

y Jubili ; a phwy bynag a alio eu hebgor, rhoddwn brisian llawn

am danynt.

^^ Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am
lyfrau, i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merlhyr.

I. DATIS, AECRAFKYDT), M ERTH V R-T Y DFIL.
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COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL

Prif Awdwrdodau Cynnadleddau Prydeinig Eylwys lesu Grist o

Saint y Dyddiau Diweddaf.

[Parhad o dud. 136.]

Canodd y gynnulleidfa y bummed Hymn, ? Great is the Lord,''

&c; ae ar ol hyny, y Llywydd Richards a draddododd yr An-
erchiad canlynol :—
Teimlwyf yn ddedwydd i weled nifer mor lliosog o Lywyddion

y Cynnadleddau, a phrif awdurdodau yr Eglwys yn y gwledydd

hyn,yn bresennol gyda ni, fel y galluoger ni i ddyfod i ddealltwr-

iaeth bendaDt a cbywir o sefyllfa yr Eglwysi. Fy nyben neillduol

o alw y cyfarfod hwn jw tynu allan eich meddyliau^ ac yr wyf

yn addaw y bydd i chwi deimlo, cyn yr ymadewch, fod genycta

gyfeillion, a bod eich cyfeillion yma yn y cyfarfod hwn. Os bydd

rhywrai o'r brodyr yn teimlo i wahaniaethu oddiwrthyf fi, neu

os bydd gan rywrai o'm brodyr awgrymiadau ar ryw ochr i'r

materion a ddeuant o'n blaen, mae yn rhaid iddynt lefarn allan,

canys gallant ei wneuthur yma. Os gallwn gael gwared o'n han-

mherffeitbderau a bod yn unol yn mhob peth, ni a gawn ein

hadnewyddu yn fawr trwy ein hymgynnulliad ynghyd.

Cymmeraf y cyfleusdra yn awr o osod o'ch blaen chwi y
materion cyffredinol ag ydynt i gael eu hystyried yn yetod y
Cynghor hwn. Y mae dwy neu dair o Gynn3dleddau heb Lyw-

yddion, ac mi a vmdrechaf, cyn y terfynwn, i gael gafael yn rhai

10
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o'r dynion goreu yn y deyrnas i lywyddu drostynt. Mae rhai 9

honoch wedi bod yn gofyn i mi am Henuriaid Teithiol, dyma

y cyiieusdra goreu i wneuthur yn hysbys eich meddyliau mewn

perthynas i'r pethau hyn ; a pba beth bynag a gytunwn ni yn

ei gylch, a fydd yn foddhaol yn ngolwg Duw.

Peth pwysig iawn arall a ddaw o'n blaen, yw apwyntiad fy

olynydd i Lywyddiaeth yr Eglwysi yn yr ynysoedd hyn, ac yr

wyf yn dymuno arnoch, frodyr, i ymarfer eich hawl o hysbysu

eich teimladau ynghylch y pwnc tra phwysig hwn.

Yr ydym hefyd eisieu gwybod os oes rhyw nifer o frodyr a

allant reoleiddio eu hunain yn gwmpeini er myned i'r Dyffryn, a

dechreu gweithio Haiarn.

Rhaid i ni hefyd gymmeryd dan sylw y priodoldeb a'r anghen-

rheidrwydd o helaethu y " Star ¥> Mae hyn yn bwnc o'r pwyj

mwyaf i chwi ac i'r Eglwysi Prydeinig. Mae bywyd y Pro-

phwyd Joseph yn dyfod allan yn y " Deseret News." Mae genym

gyflawnder o hono yn y swyddfa yn Liverpool, ac y mae yr

Henuriad Willard Richards wedi addaw rhoddi i ni ddarnau

parhaol ar y testun hwn, ac yr wyf fi o'r farn y bydd yn gym-

meradwy iawn gan y Saint yn gyffredinol; ac os na fydd i ni

helaethu y Star, ni fyddwn yn alluog i'w gyhoeddi. Eithr nid

oeddwn yn teimlo i helaethu tudalenau y papur, ond yn lie rhoddi

un lien yn mhob rhifyn, meddyliwn gyhoeddi Hen a hanner ; ac

am hyny, ^r wyf yn enwi y peth yma er eich ystyriaeth chwi, a

dyma y He, frodyr, i chwi ddweyd eich meddwl yn rhydd ynghylch

y pwnc hwn, a pbob un arall a ddaw o dan eich hystyriaeth :

gan hyny, llefarwch yn eofn ar y pwnc hwn pan ddeuwn ato,

fel y gallom gael allan pa beth a darawa yr holl Gynnadleddau

yn gyffredinol.

Peth arall ydyw hyn, yn ystod ein beisteddiad ymdrechaf gael

pob Llywydd a phob Bugail i gynnrychioli sefyllfa ac argoelion

eu gwahanol faesydd llafur, nid yn unig gyda golwg ar waith

yr Arglwydd, eithr gwaith y diafol hefyd, fel y byddom barod

i sefyll yn erbyn pob peth a ddaw i wrthwynebu gwaith Duw.

A phan y gelwir arnoch i wneuthur hyn, dymunaf arnoch i fod

mor fyr ag y bo posibl, ac etto teimlo y gellweh ei wneuthur yn

mawredd a nerth eich galwedigaeth.

Ac i'r dyben i bob busnes perthynol i'r Cynghor hwn gael er

srdwyn ynmlaen yn y dull mwyaf adeiladol, mi a gaf alw ar yr
1
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Menuriad Erastus Snow i da-flu mewn ei ddoethiueb a'i wybod-

aeth ef, fel y bendithier ni yn helaethach ; hefyd, yr Henuriad

Levi Richards, yr hwn sydd wedi bod yn teithio yn eich uiysg

fel Cynghorwr i'r Llywyddiaeth ; a'm brawd Samuel, yr hwn a

fu gyda mi yn y swyddfa yn ddiweddar, i gynnorthwyo yn fwy

ueillduol yn ngwaith y dydd hwn.

Y mae peth arall, frodyr, 1 gael ei ddwyn ger eicb bron, ac er

mwyn yr hyn y gelwais chwi ynghyd. Pan oedd y Brawd

Joseph yn fyw, arferai ymostwng i'w frodyr, a dywedyd, " A
ydych chwi yn teimln fod fy ffordd i yn iawn, a'm bod i yr hyn

* ddylwn fod.'' Wei, frodyr, yr wyf yn teimlo i glywed eich

meddwl^ a chael gweled es ydych cbwithau yn cael eich boddloni

yuof fi, ac yn yr yrfa a gymmerais yn ystod fy Llywydd-

iaeth yn yr Ynysoedd Prydeinig, canys chwychwi yw y dynion,

mewn cyssylltiad a'm Cynghorwyr, i ymbalfalu ar fy ol,i adwaen

fy ngyrfa, ac i ddweyd yr hyn a wir deimlwcb yn ei chylch. Er

iiad oedd y brawd Joseph dan un rwymedigaeth i'r bobl, oblegid

Duw, ac nid hwynt hwy, ddarfu ei benodi ef, eithr pan yr oedd

ef yn cael eu hymddiried, teimlai fod ei frodyr yn ei gynnal; ac

<os gallaf fi deimlo hyn, mi a gaf fyned i Seion gan orfoleddu

gerbron yr Arglwydd. Ac os bydd Thai o honoch yn gwahan-

iaethu oddiwrthyf yn eich golygiadau, gwnewch y gwahaniaetk

hwnw yn bysbys, a chaiff eich teimladau a'ch golygiadau eu

parchu yn fy mynwes i, megys y byddai yr eiddof fi yn eich

mynwesau chwithau. Ac yr wyf yn teimlo i weddio ar fod

bendithion yr Arglwydd gyda ni tra fyddom yma. Ac 09 ydych

yn dymuno cael bara a gwin wedi eu dwyn i mewn, a chyd-gyf-

ranogi, chwi a'u cewch, a nyni a lawenychwn ynghyd, ac nid awn

ymaith hyd nes y teimlom awydd. Rhoddaf ffordd i'r brodyr i

hysbysu eu teimladau ynghylcb y pwnc.

Dywedodd Erastus Snow—Ni amddifadaf Lywyddion y Cyn-

nadleddauo'urhagorfraint i gynnal y Llywydd Richards, oblegid

y maent yn adwaen ei yrfa, a dymunant hysbysu en teimladau

o berthynas iddo; eithr y mae yn bleser, ac yn cynnyrchu teim-

ladau jfoddlonrwydd mawr i fod gydag ef, ac i glywed ei

gynghoripn a'i gyfarwyddiadau. Nid oes un dyn yn yr yslafell,

•ag sydd yn diystyru gwag-ganmoliaeth yn fwy na'm hunan ; ond

er mai y Llywydd Richards yw yr aelod ieuengaf o gorwm y

Deuddeg, etto, o'r dechrcuad, yr wyf fi wedi derbyn llawero
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bleser a chysur oddiwrth ei gynghor, a llawer o lea oddfwrtfe^

yntau. Mi a deiinlais, tra yn Denmark, fesur o nerth a chym<-

horth dan yr ystyriaeth fod y brawd Richards yn sefyll mor ago*

ataf. Ai ewyllys y Cyngbor hwn fuasai amlygn en teimladau o

berthynas i'w ddnll a'i ffyrdd ef (nid wyf yn meddwl y byddai

yn ddymunol gan y brawd Richards), mewn cynnygiad ag a gyf-

lwynai deimladan gwirfoddol eich calonau ? Ac 09 nad ydycfa

yn barod yn awr, ebwi a fyddwch cyn yr ymadewch, i'w osod yra

y dull a ddewisocb oreu.

Yr Henuriad Jacob Oates a gyfododd ac a ddywedndd,—Ma#
fy nghalon wedi ei gwneyd i orfoleddu yn y ffordd a gymmerwyd
gan y Llywydd Richards. Mae pob symudiad, mor bell ag y
gallaf go6o, wedi bod yn ddymunol gan fy enaid. Yr wyf yn ei

adwaen ef er ys peth amser, ac y mae ei yrfa erioed wedi bod yr

an fath. Cefais y fraint o gymdeithasu ag ef rai blynyddoedd

yn ol, ar genadiaeth i Dalaeth Indiana, ac mi a welais y pryd

hwnw ei fed ef tuag i fyny j ac er ei fod wedi fy raaedda i, ett©

yr wyf yn gorfoleddu fy mod yn agos wrth ei ochr; a theimlwyf

fod yr hyn ag oedd yn ddiffygiol ynddo
r
yn eael er wneyd i fyny

gan Ysbryd y Dadguddiad. * * * Teimlwyf y dylai

rbyw frodyr gael eu penodi i wneyd cofen er ei hanrhegn i'r

Llywydd F. IT. Richards, fel arwydd o'n parch a'n meddwl raawr

am dano. Erfyniaf y bydd Ysbryd y Dadgnddiad yn gorphwye

ar y sawl a wnelo y gofen. Amen.

Dywedodd yr Henuriad Cyrus H. Wbeelock,—Yr wyf yn eael

pleser, a theimlwyf ddiolchgarweh am y fraint o lefaru drosof fy

hun, a'r Cynnadleddaa dros ba rai yr wyf yn eael yr anrhydedd o

lywyddu. Gan fod y Llywydd Richards yn dymuno gwybod eu

meddyliau, credwyf na fu dyn yn Lloegr ag a gafodd fwy o deim-

ladau y bobl, na Franklin D. Richards. Yr wyf yn cofio croesi

y mor gydag ef yn yr amser sydd wedi myned heibio, ac er nad

oedd genyf un dychymmyg am ei fod ef yn y sefyllfa hon, otto

mi a welais ei fl'vddlondeb, a thra y meddyliai ef nad oedd un

Uygad yn gweled ond llygad Duw. Ac er pan y neillduwyd ef i

gorwm y Deuddeg, yr wyf fi wedi llwyddo trwy ymlj^iu wrth ei

gynghorion a'i gyfaiwyddiadau ; ac felly y mae gyda y Cynuad-

leddau ar ba rai yr wyf yn llywyddu; ac y mae yn foddlonrwydd

i mi, ac iddo yntau, na chlywais i erioed wr, na gwraig, na

pblentyn, yn offrymu gweddi heb ei enwi ef. Yr wyf wedi
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«ryw«d Tlawer yn llefaru am dano mewn gwahanol leoedd, ya

gyboeddus a dirgelaidd, ac y roaent oil yn arwyddo eu tristwch

oblegid ei fynegiad ymaith. Y inae efe yn ddyn ag a gefais ya

<ldwfn a goleu mewn cyngbor, llynu mewn cerydd, pan fuasai

^anghen, ac y mae wedi bod er fy lies. Yr wyf yn gweddio ar i

fenditbion dewisol y neforphwys arno yn enw lesu Gri«t. Amen.

Dywedodd yr Henuriad John Hyde, ieu,—Os caniatewch i tin

mor ieuanc a mi wneutbur ychydig o sylwadau, mi a lefaraf

ychydig o eiriau mewn perthynas i'r pwnc hwn. Yr wyf yn cofio

am yr Henuriad Banks yn Kefaru am brophwydoliaetbau yr

Henuriaid F. D. a Samuel W. Richards, a lefarwyd rai blynyddaa

yn ol yn y ddinas bon, gyda golwg ar lwyddiant dyfodol gwaith yr

Arglwydd yn Nghynnadledd Llundain ; ac yr wyf wedi gweled

«yuawniad y prophwydoliaetbau hyny. Yr wyf wedi caru yr

Henuriad Pratt, a phaaa wedi darll-en ei draetbodau, yr wyf wedi

leimlo iddo ddysgu egwyddorion dwfn, eithr gogoneddus gwirioc-

edd. Ac yr wyf wedi caru F. D. Richards
;

yr wyf yn teimlo^

ifrodyr, iddo ef ddysgu i ni yn ymarferol egwyddorion bywyd ac

iach&wdwriaeth, a'rn teimladau i ydynt yn gyffelyb i'r rhai a

amlygwyd eisoes gan fy mrodyr, sef—fod yr Arglwydd wedi ein

fcendithio ni yn fawr trwy offerynoldeb yr Henuriad Richards.

Dywedodd yr Henuriad James Marsden,—Frodyr, yr wyf ya

teimlo yn awyddus i bysbysu fy meddwl ar y pwnc hwn. Yr wyf

fi yn adnabyddus a helynt yr Henuriad Richards er pan ddaeth

gyntaf i'r wlad. Yr wyf wedi llafurio atn flynyddau yn Nghyn-

nadledd Liverpool, ac yn Nghynnsdledd Bradford; yr wyf wedi

llafurio befyd yn Scotland ; ac yn awr, yr wyf wedi teithio trwy

Gynnadledd Oundain, ac y mae ya bleser genyf i ddywedyd na

chlywais erioed neb yn dywedyd gair yn erbyn ein hanwyl

Lywydd, i mewn nac alian o'r Eglwys. O'm rhan fy hun,hoffwn

i gael cofen gyfaddas, wedi ei hysgrifenu at femrwm, neu rywbeth

o natur destlus a pbarhaus.

Mabwysiadodd amryw ereill yr un geiriau, ond yn unig dywed-

ont nad allai geiriau ddangos y parch mawr ag oedd ganddynt

tuag y Llywydd Richards; yn fyr, dyma oedd teimladau gwir-

ioddol pob calon.

At gynnygiad yr Henuriad Gates, penderfynwyd yn unfrydol

—

''• 1. Fod y Cynghor hwn yn dangos eu cymmeradwyaetb unfryd-

<tl o iachedd ac ymddygiad yr Henuriad F, D. Richards, yn
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ystod ei Lywyddiaeth ar Eglwys lesu Grist o Saint y DydaTetE

Diweddaf yn yr Ynysoedd Prydeinig, ac fel Golygydd y Milieu^

nial Star.

" 2. Fod yr Henuriaid Marsden, Lyon, a Hyde i gyfansoddi

Cyfeisteddfod, i'r dyben o ysgrifenu Cofen, yn gosod allan y
gymmeradwyaeth uchod.

" 3. Fod yr Henuriad John Lyon i gyfansoddi dernyn o Bryd-

yddiaelb, i'w osod ar gofen y Llywydd Richards.''

Cyfododd y Llywydd F. D. Rkhards ao a wna«th y sylwadau

canlynol :—Anwyl frodyr, nid oes dim ar y ddaear a allai greu

yn fy mynwes deimladau mwy bywiog o ddiolchgarweh i Dduw,.

na chlywed yr hyn a draethodd fy mrodyr. Yr wyf yn teimlo pan

glywaf fy mrodyr yn cymmeradwyo fy null o weithredu, ei fod yn

gymmeradwy gan Dduw, ac yr wyf finnan yn teimlo i'w gymmer-

adwyo hefyd. Y mae yn naturiol i mi, frodyr, gilio rhag bywyd

cyhoeddus, ac yr wyf efallai wedi niweidio fy hun trwy rnddi

ffordd i'm tueddiad naturiol i ymneillduo; canys bob amser pan

yr wyf yn llefaru neu ysgrifenu,. tei mlwyf fy mod yn llefaru wrth

rai ag ydynt wedi eu hysbrydoli gan yr Ysbryd Glan. Mae yn

dda genyf i gael allan fod yr hyn a wnaethyui yn gymmeradwy

yn eich golwg. Gallaf yn awr fyned adref at y Llywyddiaetb

gyda'r hoddlonrwydd hwn, fod gweddiau iy mrodyr yn y wlad

hon droswyf ; a'r Llywyddiaetb, os na ddywedant, a feddyliant,

" Da was, da a ffyddlawn, eistedd i lawr a gorphwys ychydig, ac

ymgynghora gyda'th frodyr.'' Caf bryd hyny fwynbau tymmoff

byr yn awyr iachus mynyddoedd Seiori, gyda'm tenlu a'm cyf-

eillion ; eitbr nid wyf yn dysgwyl bod yno yn hir; a'r Henuriad

hwnw a feddylio am orphwys a gynhyrfir i fyny^canys yr Ar-

glwydd a ddwg amgylchiadau i gyd gwrdd ag a'i cyffroa i fyny -

cany9 y mae genym waith mawr a rhyfedd i'w gyflawni yn y
genedlaeth hon, ac nid oes amser i fod yn ddioglyd.

Os oes unrhyw ddaioni wedi dei lio i'r Eglwysi yn yr ynysoedd

hyn, trwy ysbrydoliad yr Ysbryd Glan y daeth. Nid ydyw oil i'w

briodoli i mi
; y mae yr Henuriaid Wallace a Levi ltichard3

wedi bod gyda mi yn y gwaitb, a nyni a fuom yn un,er yn was-

garedig. Ar oi clywed eich geiriau o gymmeradwyaeth a llwyr

foddlourwydd, teimlwyf yn awr, yn fwy nag oil, y gallaf dreullo.

ac ymdreulio dros yr Efengyl hon.

Dywedasoch fod eieh pobl yh cara fy nysgeidiaeth a'm \Jty-
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wyddiaeth. Wei, hyn, frodyr, yw eich awdurdod a'ch braint

chrwi yn yr Offeiriadaeth santaidd. A chwi a gewch allan yn

barbaus fod y teimlad a fwynheir genych chwi, yn cael ei fwyn-

hau hefyd gan y Saint. Y mae genvf yr hyder hwn trwy yr ateb

gwresog a roddwyd i'r galwad a wnaed ar ran y Demi, a pbethau

ereill ag a osodais ar y Cynnadleddau. Yna gadewch i mi osod

gofyniad sylweddol o'ch blaen chwi oil : O ba le yr ydych chwi

yn cael eich anrhydedd? Oddiwrth, y rhai y llywyddwch arnynt-

Yr wyf fi. yn cael yr eiddof fi oddiwrtbych chwi, y rhai y llywydd-

af arnocb ; a'r hyn sydd arnaf eisieu yw, eich bod chwi yn cael

eich galluogi i wneuthur eich dykdswyddau, a bod yn deilwng i

dderbyn anrhydedd a bendithion oddiwrth eich brodyr, ac allwedd-

au a galluoedd a'r bendithion o ddyrchafiad a bywydtragywyddol

yn mhresennoldeb Duw ; ac fel y byddwyf yn fwy effeithiol i

Jywyddu a llywodraethu mewn amser dyfodoh Mae y Saint yn

eich cam chwi, oblegid i chwi eu caru hwy, ac i'r graddau y bydd-

och chwi yn eu caru hwy, y carant fawythau chwi. Felly, eich

uniondeb a'ch purdeb gwastadol chwi ger eu bron, a achosa

iddynt eich caru chwi megys hwy eu hunain, a bydd yn foddion

i'ch cyssylltu chwi yn eich gilydd mor gadarn, fel nas gall dim

eich niweidio, eithr chwi a fyddwch megys rhaff dairpleth yr hon

nis gellir ei thori.

Mae hon yn egwyddor nad yw y byd wedi ei chael alian. Pe

buasai yr egwyddor hon yn eu mysg, ui fuasai achos iddynt gadw

byddin sefydlog er cadw heddwch. Pan weloch ddynion yn

rhoddi cyfreithiau er brawychu a diyaloni, nid yw hyny yn cael

ei wneyd gan yr Ysbryd na chan allu Duw. Gan hyny, frodyr,

ceisiwch lywodraethu mewn cariad, ac yna y Saint a'ch carant.

Ceisiwch fod yn dda, oblegid gellwch ddyfod yn fawrion etto, ac i

sefyll mewn lleoedd uchel ; ac yna os na fyddwch yn dda, yr

ydych yn sicr o syrthio. Mae yn rhaid i bob dyn eydd am ddyfod

yn fawr yn yr Eglwys hon, i osod sylfaen gadarn, a mynu pob

ruan wedi eu cyd gyssylltu ; ac os bydd genych sylfaen dda, bydd

i'r gweddill o'r adeilad eistedd yn ddiysgog ami, a bydd pob

argoel iddo sefyll; ac er y cura yr ystorm
;
dd yn enbyd amo,

bydd pob peth yn iawn.

Yr wyf yn ymddyddan a dynion ag ydynt yn dysgu adeiladu

teyrnasoedd ; eithr y mae yn rhaid i chwi ddysgu ei wneyd

mewn dull doeth a phriodol, canys os byddwch yn ymwneyd
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a chymmrwd nad ydych yn deall yn e gylcb, cewch alias

yr agena yn y mur, a'ch adeilad a rydd ffordd, a'ch ar-

goelion a ddarfyddant. Na cheisiwoh byth i fod yn fawr, eithr

i fod yn dda ! Ni ymdrechais i evioed fod yn fawr, eithr mi a

alwais iaweroedd o weithiau ar yr Arglwydd, pan yn unig, am
iddo fy nghynnal ynfy ngwendid, Mae eicb gweddiau chwithaa

w«di fy nal i fyny—eich ffydd a'ch gweddiau gerbron yr Arglwydd

a fuont o gymhorth mawr i mi. Yr wyf yn teimlo cael parhan

i'm dal i fyny genych chwi, ac os bydd i cbwi barhau dal gafael,

yDa os cyrbaeddaf fi i fyny, myfi a'ch tynaf cbwithau fyny hefyd.

Dyroa yr egwyddor ar ba un y cawn ein bachub oil, oe byth y
cawn ein hacbub, sef trwy ddal yafael yn y naill y llall : y lleiaf

i gael ei godi i fyny gan y mwyaf.

Ni feddyliais boreu heddyw, pan y ceisiais genych hysbysu eich

ieimladau, y buasai chwi yn gwneuthur cofen, ac nid oeddwn yn

dymuno un ; eithr gan i chwi deimlo gweithredu fel y gwnaeth-

och, rhaid ei fod yn iawn. Yr Arglwydd a'ch bendithio oil.

Felly y byddo. Amen. i

Yna y Cynghor a ollyngwyd am on awr gan yr Hecnriad

Erastus Snow.

(I'm barkau.)

NEWYDDION O DDYFFRYN Y LLYN HALEN FAWR.

[Allan o'r " Millennial Star," am Mai 22, 1S52.J

Yr ydym wedi derbyn copiau o'r Deseret News, byd at yr Slain o

Chwefror, ynghyd h llythyron, ac yr ydym yn gorfoleddu wrth

glywed fod Saint Duw yn nyffrynoedd hyfrydol y mynyddau yn
llwyddo yn mhob ffordd. Mae pob math o fusnes anrhydeddus,

mor bell ag y carir hwynt yn mlaen yno, yn dra bywiog. Yr

oedd explorations, sefydliadau, adeiladau, ac amrywiol fath o

anturiaetb.au, y rhai a elwid am danynt gan anghenrheidiau

Tiriogaeth ieuanc a blodcuog Utah, yn meddiannu sylw prysur

a bywiog y Saint. Yr oedd gwneuthuriad nwyddau gartrefol o

bob math yn derbyn ystyriaeth tra boddhaus; rhai dosparthiadau

yn cael eu cario yn mlaen gyda chryn lwyddiant, tra yr oedd

mesurau egniol mewn gweithrediad neu mewn golwg mewn dos-

parthiadau ereill. Yr oedd y brodyr yn Swydd Haiarn, ac hefyd
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yn Nyffryn Pauvan, wedi llwyddo i weitbio hoelion (cut nails).

Ynghylch hyn sylwa y Deseret News,—" Dywedir wrthym ni fod

deugain o'r hoelion hyn yn awr yn cael eu gwneuthur mewn

mynyd, yr hyn sydd yn ol 2,400 yn yr awr, neu 24,000 y dydd, yn

ol deg awr. Pa ddyben yw dwyn hoelion o wledydd tramor, os

gallwn eu gwneuthur mor gyflym gartrof ? A chaniatau trugain

hoel yn y pwys, gall y weitlifa fechan yn Swydd Haiarn jo awr

wneuthur 466 o bwysi bob dydd, neu ddeg awr ; byn wedi ei

liosogi gan 300 o ddyddiau mewn blwyddyn, gan adael digon

gyferbyu a Suliau a gwyliau, a bydd genym 139,800 o bwysi,

neu 1398 barilaid o hoelion, o gant pwys yr un, bob blwyddyn."

Yr oedd triagl, Uedr, cyllyll, a llestri pridd yn caol eu gwneu-

thur hefyd gan y brodyr. Yr oedd melin lifio yn cael ei chodi

yn Ninas Fillmore. Yn y chwil-deithiau darganfyddid un dyff-

ryn ffrwythlawn ar ol y Hall, a ehoed cotwm, a phinwydd cochion

a gwynion mewn cyflawnder.

Yr oedd busnes y degwm yn dra bywiog: yr oedd 14,000 o

fwsheli o yd, fel degwm mewn llaw ; nid oedd yr ystordy cyffred-

inol yn ddigon mawr, a phenderfynwyd i ychwanegu ato ddeugain

troedfedd, ac hefyd i adeiladu ystordai ereill yn y sefydliadau.

Yr oedd dysgeidiaeth hefyd yn tynu sylw y Saint, mewn adeil-

adu ysgolion a dysgu yr ieuainc, ac mewn traddoddi darlithiau

i'r rhai oedranus. Yr oedd pedair darlith, allan o ddeuddeg, ar

Seryddiaeth, &c, wedi eu traddodi gan y Proffeswr Orson Pratt,

ac yr oedd llawer yn gwrandaw. Yr oedd y Proffeswr G, D. Watt

hefyd yn dysgu ac yn darlithio ar Phonography.

Cafodd y brodyr sydd with y gweithiau cyhoeddus, ynghyd a'u

teuluoedd, fwynhau dau ddiwrnod o wledd a llawenydd ar y 25ain

a'r 26ain o Ragfyr diweddaf. >

Yr oedd y gauaf wedi brd yn dra mwynaidd a dymunol, ac

iechyd y Saint yn neillduol o dda.

Mae yr Arglwydd yn ddiau yn ffafrio Seion, ac y mae ei bobl

Ef yn ymdrechu ei wasanaethu, a sefydlu ei deyrnas a'i lywod-

raeth ar wyneb y ddaear, yn lie teyrnasoedd a llywodraethau

dynion. Mae dyffrynoedd Ephraim yn adseinio a swn diwyd-

rwydd, a'r caniadau llawen o fawl a diolckgarwch y rhai a

offrymir i fyny yn ddyddiol gerbron Tad mawr y trugareddau,

gan bobl erlidiedig a chystuddiedig unwaith, eithr yn awr yn bobl

waredigol (yn dymmorol) a dyrchafedig, yn llanw eangder y ttaft
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oedd, ac yn gwneuthur hyd y nod i awyr y dirgel guddfanau byny

o eiddo Israel, yn santaidd i'r Arglwydd. O chwi Saint, tlawd a

gorthrymedig, a chwithau gyfoethogion hefyd, yn y wlad hon, ai

nid yw eich mynwesau yn llosgi gydag ysbryd da Duw, yr hwn

sydd yn llanw ei Saint bob aniser a dymuniad i ymgasglu

yngbyd, a dyfod yn bob] santaidd a neillduedig ? Ai nid ydych yn

hiraethu i ymgasglu at eicb brodyr a'ch cbwiorydd yn uchelfeydd

Seion, lie nis gall pechaduriaid drigo ? Ai nid ydycb yn dytDuno

ymgynnull gyda Henuriaid Israel yn ngorphwys fanau cysseg-

redig rhai rhagorol y ddaear, ac yno etifeddu y ddaear, a mwyn-
hau daionus fendithion Creawdwr baelionus? Os ydycb,

gwrandewch ar lais yr Ysbryd—gair yr Arglwydd o Seion :

—

" Ni fu modd erioed yn eisieu yn Eglwys Iesu Grist o Saint y
Dyddiau Diweddaf, i gwblhau unrbyw betb a ewyllysiai Duw, pe

buasai y Saint wedi bod, un ac oil, yn barod i wneuthur y peth

a ofynid ar eu dwylaw. A ydycb cbwi yn credit hyn ? Nid yw
wabaniaeth genym ni pa un a ydych ai peidio ; ni a wnaethom

ein dyledswydd wrth ddywedyd wrtbych y gwirionedd.

" Pe byddai y 50,000 Saint yn awr yn Lloegr,yn teimlomegys

y teimlwn ni, nid oes achos fod un o honynt yn absennol oddi-

wrtbym, flwyddyn ar ol y dyddiad hwn. Nac oes! Y mae arian

a modd digonol yn yr Eglwys i gyflawni yr hyn oil ag y mae

Duw yn ofyn gan ei bobl. A pha betb y mae yn ei ofyn?

Ymgasglu o honynt, mor fuan ag y clywont y gorchymyn.

Ond pa beth y mae'r rhai sydd ag arian ganddynt yn ei gylch ?

Y inaent yn meddwl pa fodd y cant eu cadw ; ac y mae'r Henur-

iaid ag sydd a gofal y praidd arnynt, ag ofn i ddweyd wrthynt eu

dyledswydd, ac yn methu taranu gair yr Hollalluog wrtbynt, i

gyfodi a dyfod i Seion, rhag i rai o'r cyfoethogion wrthgilio;

eithr pe meddylient ddwywakh, hwy a wybyddent, yngbylcb y
rhai yr ofnent iddyut wrthgilio, mai dyna y peth goreu a allent

wneuthur; a goreu i gyd po gyntaf
;
yn gyffelyb braidd i Arthur

Burroughs, o Preston, a llawer yn ychwaneg ag a alletn enwi

;

arian a gwragedd pa rai yw eu duwiau, ac nis gallant gael eu

bachub; a pha gyntaf y byddont allan o'r Eglwys, goreu oil;

rhyddha y personau o'u rbagrith, a'r Eglwys o lwyth ag yw
nemawr galluog i'w gario.

"Eithr bydded i bob Sant yn Lloegr, uno eu moddion, dan

gyiarwyddyd eu Llywyddiaetb, ac ni fydd acbos fod un enaid yu
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absennol oddiwrthym un flwyddyn
;
gan hyny, tnae y cyfrifoldeb

o ymgasglu yn gorphwys i raddau mawr ar y cyfoethogion; ac o

henvydd na wrandawant ar gynghor, hwy a ddyfethir, a hyny yn

ddifeddyginiaeth. Ac felly hefyd y bydd ar y Saint ag ydynt

wedi ymgasglu, ac yn Deseret; os na agorant eu pyrsau i gyn-

northwyo y gwneuthnrwr, y cynnyrchwr, a'r crefftwr, i ddwyn

allan y pethau sydd eu heisieu, eu hanghen, ac sydd raid eu cael

ar fyrder, er iacbawdwriaeth y bobl byn, bwy a ant i lawr i'r pwll,

ac nis gall un gallu ar y ddaear eu rhwystro. Hwy a allant gadw

eu barian a'u beiddo, eiihr hwy a droant yn wyfyn, a rbwd, ag a

ysant eu bywolion ; a hwy a alwant am gymborth, megys William

a Wilson Law, pan fyddo yn rby ddiweddar. Eu Propbwyd a

fydd yn y pwll y taflasant ef iddo, ac nis gall eu cyrhaedd hwynt.

"Paham? Oblegid iddynt esgeuluso lleferydd yr Ysbryd, a

diystyru llais rhybydd gweision y Goruchaf. Yn fwriadol ?

Nage; eithrtrwy ddiofalwch, difaterwch, ac anmbeuaeth pa un a

yw y pethau byn felly. Hyn fu dinystr y Saint yn mhob oes, yh

mhob goruchwyliaetli ; eithr yr ydyni yn dywedyd with yr boll

Esgobion, a'r holl Henuriaid, a'r holl swyddogion llywyddol, a

phawb ag ydynt yn meddu yr Offeiriadacth santaidd—Dyrehaf-

wch y llais rhybydd
;
gwaeddwcb yn uchel, ac nac arbedwch ; o»

nad a y Saint i weithio a chynnorthwyo eu hunain, ni wna Duw
eu cynnorthwyo hwynt, a ihaid iddynt gymmeryd eu siawns, pa un

ai newynu, neu fyned yn oer neu noeth • eithr y cyfryw ag a

gynnorthwyant eu hunain ac ereill, a'r hyn a allant ei gael, a

gynnorthwya Duw; a bwy a lwyddant, nid yw wahaniaeth pa

betb yw eu galwedigaeth, os bydd yn ddefnyddiol i adeiladu teyr-

nas Dduw ac hwylusu iachawdwriaeth ei bobl.''

AT Y LLYWYDDION A'R DOSPARTHWYR.

Dymcnwn bysbysu ein brodyr y Llywyddion mai arnynt hwy yr

ydym ni yn yiuddibynu fwyaf ar gario yn mlaen waith Duw yn

ein plith fel cenedl. Gyda bwy y mae'r gallu i gynnorthnyo yr

argraffwasg i ddwyn allan air argrafledig Duw, ac i gyfiawni y

gwaith mwyaf neillduol yn yr eglwysi; ac nid ydynt etto wedi

amgyffred y gallu mawr sydd yn eu meddiant dros y Saint.

Hwynt-hwy yw y penau ar y gwahanol eglwysi i ac fel yr
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ewyllysiant hwy y cymmer llawer o bethau le. Yr ydym wedi

gweled er ys amser bellach nas gall Cangenau a Chynnadleddau

wneutbur ond ychydig, os ua fydd y Llywyddion yn penderfynu

gwneuthur llawer. Gyda y Llywyddion y mae agoriadau calon

a phwrs pob Sant; os bydd ef yn haelfrydig a ffyddiog, felly y
bydd ei bobl.

Yn awr, yr ydym am alw sylw pob Llywydd at yr " Anerchiad

at y Saint," gan Lywyddiaeth yr Eglwys Gymreig, yn nhud. 267

o'r ail gyfrol o'r Udgorn. Mae yn ddrwg genym i'r Anercbiad

hwnw gael ei droi heibio mor ddisylw, canys gwyddom y cyn-

nwysa hyfforddiadau anmhrisiadwy. Darllenwch hwn, frodyr,

a royfyriwch ef ; darllenwch ef yn ngblyw eich Saint, a mynwch
weled yr egwyddorion gwerthfawr a gynnwysa, yn cael eu gosod

rnewn gweitbrediad ; fel y gellir dywedyd etto am danoch, mewn
cyssylltiad a phob peth, " Da weision, da a ffyddlon."

Yr hen ffordd o gael gwybod pa faint a dderbyniai y Saint o

wahanol lyfrau oedd, danfon y Dosparthwyr oddiamgylch i ym-

ofyn eu henwau. Gallasid fod wedi arbed y trafferth hyny, pe

gofynasem i fugaii pob Cynnadledd neu Gangen; canys yn ol ei

ffydd ef y mae'r Saint yn gweithredu. Pan fyddo rhai o'r apos-

tolion yn gofyn i'r Llywydd Phillips pa faint a gymmerir o

wahanol lyfrau Seisnig, y mae efe bob amser yn gallu eu hateb

trwy ei ffydd. Felly, dysgwyliwn i bob Llywydd o dan ei

lywyddiaeth ef, ei efelychu yn hyn a phob peth arall. Trwy y
dull yraa y cawsom wybod pa faint a dderbynir o'r " Perl O

Uchel Bris ;" ac ni a gawsom lawer mwy o enwau felly, nag

a gawsem yn ol yr hen drefn. Mae arnom eisieu gwybod etto

trwy yr un ffordd pa faint a dderbynir o'r Darlithoedd ab

Wyrthiau. Mae y Gynnadledd hon wedi gorchymyn am lawer

dros 1200 o bob rhifyn: mae llywyddion cangenau bychain wedi

gorchymyn am 100 o bob rhifyn, ac yn penderfynu eu gwerthuyn

ol cyfarwyddid yr " Anerchiad at y Saint," a gyfeiriasom ato

uchod, a hyny ar ddiwedd un cyfarfod, a chael tal am y cyfan.

Mae eisieu gwybod arnom o'r Cynnadleddau ereill yn ddioed y
nifer gofynol, gan na feddyliwn argraffu gorraodedd. Digon
tebyg y daw y Rhifyn cynlaf allan gyda'r Udgorn nesaf. Y
ffordd i'w gwerthu i'r Saint, yw i'r Llywydd sefyll i fyny ar

ddiwedd y cyfarfod, a gofyn am i bob rhai sydd yn penderfynu

gwneuthur yn ol yr Anerchiad, ddyfod yn mlaon, a phrynu
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copiau iddynt eu hunain ac hefyd i'r byd,a'agwerthn drachefni'r

byd mewn llawn flydd. Gel lir gwneyd felly gyda llyfrau o bob

math, sef llyfrau hymnau, &c. Mae yn ddiau y gwerthid Rawer

o"r rhai hyn i'r byd, yn gystal a phob llyfr arall. Cofier fod pob

llyfrau a wertbir, yu lies i bawb, ac yn neillduol i'r Eglwys yn

Seion.

Dealled y Dosparthwyr y byddwn yn danfon biliau gyda phob

sypyn o byn allan, oddieithr y gwneir eithriadau gogyfer a'r rhai

a dderbyniant lyfrau trwy y post ; a phob chwarter byddwn yn
gyru bil am y gweddill dyled. Bydd i ni argraffu papyrau yn
cynnwys prisiau y llyfrau, mor fuan ag y gallwn. Cofier y bydd

yn ofynol i orders am lyfrau fod yma boreu dydd Gwener, cyn

cyhoeddiad yr Udgorn, onide nis gellir eu cael hyd y tro ar ol

hyny, oddieithr fod galwad am gyflawnder o lyfrau, pan y gellir

eu cael bob amser. Cofied y Dosparthwyr am y rheol hon,cany*

arbeda lawer o gam-ddealltwriaeth.

MARWOLAETH Y MUDWR.

(CTPIEITHAD.)

" Alas ! hope is not prophecy. We dream,
But rarely does the glad fulfilment come

—

We leave our land, and we return no more."
L. E. L.

Yn nhywyll wigoedd y gorllewin pell

I'r alitud cloddiwyd bedd. Uwohben y fan
Ni roddwyd maen i ddofi gwylldra'r ddrych—
Yn ymyl cornant fwyn cyssegrwyd maes
Ei feddrod cul, a'r pinwydd uchel-frig,

Gan ledu eu cangenau amryw ddull,

Gysgodent rhagddo danbaid lewyrch haul.
Dihoeni ydoedd er y cyntaf ddydd

O'i drem hiraethlawn y diflanai'i fro

Gynhenid ; hefyd, pan yn unig mewn
Neillduedd natur oedd, ei wybiog fryd
A grwydrai at olygon boreu'i oes,

—

Ei gartref gynt, a'i ffryndiau'n mebyd lion,

A'r bryniau a'r dyffrynoedd gwyrdd, lie bu
'N difyru'n Uanc : ond yna daliai'i drem
Yr olwg oedd o'i flaen, a'i galon wan,
Yn fferllyd gan y diledritbedd hyn,
A fethai'n llwyr. Ac odd'wrth pawb i ffwrdd
Y troai ef i wylo ; O ! am hyn
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Na feiwch ef. Y mae o fewn y fron

Ymlyuiad dibaid wrth y dyddiau gynt,

Pan trallod ddaw in cwrdd, ac idd ein bryd

Y cyfyd heirdd ledrithiau am a fu,

Fel pe er gwatwar 'r hyn sy'n bod yn awr.

Efelly'r ydoedd gyda'r mudwr tlawd;

Ac er iV wraig glustogi ar ei bron

Ei ben blinderus, ac er sychn'r gwlith

Oddiar ei boenus ael, ni allai hi

Ei nerthoedd fywiocau. Bu farw ef;

Ac ei gyfeillion—dewr a gvymus lu

—

A safeut with ei fedd, mewn pryder dwye,

A chanent ei angladdol alar gerdd :
—

Ow ! palla cariad dae'r yn glau ;

Nid yw'n parhau ond 'chydig;

Ein cyd-ddigril'wr lawer gwaith,

O'r diwedd aeth—yn unig;

Efe—'rhwn oedd ein cyfaill cu,

'Nawr yma sy'n hunedig !

Gwyliasom ei afiechyd hir—
Yn faith, yn wir, dyoddefai;

A dydd ar ol y Hall o hyd
Ei ysbryd cryf ddarfyddai—

Fel deilen Hydref gwywo oedd
O dan yr ingoedd deimlai

!

Y dewr a'r ffyddlawn marw wna
Yn dawel ac yn hyfryd

!

Efe'n ein breichiau tynu wnaeth
Anadliad olaf bywyd

;

Ond etto nid oes sain un gloch,

Yn rhoi un och o'i blegid.

O na ! ond caiff pob coeden werdd
Brudd ganu 'i gerdd angladdol—

A'i siawl gan a rydd y gwyut
Pan ar ei hynt goedwigol;

A cherllaw'r fan, sawl garai o

Fydd yno yn arosol

!

Yn dawel tawel yn ei fedd

Y mae yn gorwedd heddyw,
A thros ei ddwyfron gu bob dydd
Y chwifia pinwydd harddwiw--

Ei enaid, wedi cael rhyddhad,
Fo gyda'i Dad yn cydt'yw !

Cuerfyrddin, Medi 25, 1847. J. D,
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PENNILLION,

Cymdetthas hoffus hyfryd yw bod yn mhlith y Saint,

Ni ddichon byd mo'i hadwaen, na meddu'r cyfryw fraint

:

Am byny byddwn lawen, heb of'ni gwg na gwawd,
Can's galwyd ni i ryddid, o ofid Babel dlawd.

Cyfodwch cliwi eich penau, yw cynghor Iesu cu ;

Ni fyddwch drist ond siiiol, yn ngwyneb uffern ddu j

Gorchfygodd ef y gelyn,yugbyd a'i arfog la,

Gorcbfygwn ninnau befyd trwy arfau'r nefoedd fry.

Am byny gwisgwn arfau y pen Rhyfelwr mawr,
Set' gwir santeiddrwydd bywyd, tra byddwn ar y llawr

;

A chariwn gleddyf miniog, set' gair y bywyd pur,

Yr bwn a lwyr orchfyga bob gelyn cyn bo bir.

John Parry, Ieu.

AMRYWIAETHAU, &c.

Y ffordd i ddarllen mewn ager beiriant, yw dal carden neu
ddernyn o bapyr o byd o dan y Hindi a fyddoch yn ddarllen -

r

trwy byny rhyddheir y llygad oddiwrtb yr aflonyddwch a achosir

gan symudiad y cerbydau, a gellir darllen gyda phleser.

Gall dynion tew nofio yn rbwyddach na rhai tenau, o herwydd
fod eubrasder yn ysgafnach ua'r dwfr, tra mae esgyrn y tenau

yn drymacb.

Mae ysbryd tlawd yn dlotach na pbwrs tlawd.

Darltthoedd ar Wyrthiac.—Bwriadwn gyhoeddi o bedwar
i chwech o Ddarlithoedd ar Wyrtbiau, pris ceiniog yr un, neu 6s,

y cant i'r cynnadleddau, a 7s. y cant i'r cangenau. Byddant yn
cynnwys Adolygiad ar Ddarlitboedd J. Jones, Llangollen, ar yr

tin pwnc. Eu maint fydd 12 tud. yr un, yr un plyg a'r"' Udgorn."

Uarllenwch etto yn nbud. 59 o'r rhifyn hwn, a chewch yno wybod
yohwaneg.

Yr hwn a gaiff wr da i'w ferch, sydd yn ennill mab ; ond yr

hwn a gaiff un drwg, sydd yn colli merch.

Yr hyn oil a ennilla dyn trwy gelwydd a thwyll, /w peidio caei

ei giadu pan fyddo yn dweyd y gwir.

C\VYN Y DlOG.

Achwyn wyf, ac ochain befyd,—gwae fi !

Na cbawn fwy o hawddfyd
;

Gweithio wyf—'run gwaith o hyd,

Nes gwario'ci holl seguryd.
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Gan ein bod yn gweled dynion yn fwy dedwydd pan na fyddo
ganddynt ddim i golli, na'r rhai sydd yn colli yr hyn sydd gan-

ddynt, ni ddylem drachwantu am gyfoeth, nac ofni tlodi.

Cadwch yn ofalus eich gair da ; os bydd i chwi ei golli unwaith,

byddwch fel dernyn o ysgrifen ddileedig, yn hollol ddiwertb.

Gwell yw cynnysgaeth mewn gwraig, na cbyda gwraig.

Taliadau o Mai 5 hyd Mai 12.—Sir Gaerfyrddin, £20 ; Sir

Gaemarfon, £1 15s ; Caerdyf, £3 Is; Rymni, 14s; Georgetown,
£1 4s 8c; Ffynnon-Tydfil, 5s 5£c ; T. Pugb, 6s.—Cyfanswm,
£27 6s l|c.

ggg^ Mae arnom ni eisieu ychydig nifer o'r rhifynau 25 a 26 o

Lyt'r Mormon ; ac os oes rhywrai o'n brodyr ag eisieu rhai o'r

rhifynau ereill, gellir eu cael trwy ddanfon neu alw yma. Gallwn
ddiwalla llawer o'r rhifynau 1 a 2.— Cofier pan fyddwn ni yn
galw am ryw rifynau i mewn, mai nid un copi a feddyliwn, ond
cymmaint a allwn gael. Mae arnom etto eisieu y rhifynau 7 a 9

o'r " Ath. a Chyf.," a'r rhifyn 14 o'r Udgorn am 1851, heb eu
trochi ; ac hefyd y rhifynau 7, 8, a 28 o Brophwyd y Jubili.

jgg* Gwell i bawb sydd am rwymo eu Llyfr Mormon yn Llun-

dain wneyd brys, canys bwriadwn eu danfon ymaitb yn mhen
oddeutu pythefnos, ac ni fydd cyfle ar ol hyny.

(ggP Dylai personau pellenig sydd yn ymofyn licences, &c,
trwy y post, os ydynt am eu cael heb fyned trwy law dosparthwr

eu cynnadledd, yru arian yn mlaen, ac yna gallant eu cael yn
rbwydd. Ni wnawn ni sylw o orders neb, oddieithr y dosparth-

wyr rheolaidd, os na yrant ddigon o arian yr un pryd; ac os dyg-
wydd iddynt yru gormod, gyrir y gweddill yn ol gyda y llyfrau

a erchir.

^gf Dealled y Dosparthwyr na fydd dim Llyfr Mormon, Ath.

a Chyf., na Llyfrau Hymnau, yn cael eu gwerthu mwy heb eu

rhwymo, oddieithr y Llyfr Hymnau lleiaf, yr hwn a werthir fel

arferol. Gallwn ddiwallu pawb yn awr a'r ddau Lyfr Hymnau
ynghyd, pris Is 4c, wedi eu rhwymo.

l§j!P Dylai y rhai sydd ynysgrifenu traethodau i'w hargraffu,

ysgrifenu yn eglur, cywir, bras, a byr, ac yna byddant yn fwy

cymmeradwy. Mae llawer o ysgrifenwyr da yn mhlith y Saint

yn cuddio eu talentau, a byddai yn dda genym eu gweled yn
diwygio.

(g§f Y rheswm fod y rhifyn hwn yn dyfod allan mewn wythnos
arol y llall,yw o herwydd iniohiriocyhoeddiady rhifyn diweddaf.

^jT Anfoner pob llvthyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merlhyr.

J. DAVIS, ASCBiFKrOD, JllETHYfi-TVBFlL.
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Rhif. 11.] MAI 29, 1852. [Cyf. IV.

COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL

Prif Awdurdodau Cynnadleddau Prydeinig Eglwys lesu Grist o

Saint y Dyddiau Diweddaf.

[Parhad o dud. 156.]

Prydnawn Dydd Mawrth, Ebrill 6, 1S52,

Am dri o'r gloch ymgyfarfyddndd y Cynghor, yn ol y gohiriad,

ac a ail-agorwyd trwy ganu y 18fed Hymn, " Beloved brethren,

sing his praise,'' &c; ar ol yr hyn gweddiodd yr Henuriad

Erastus Snow.

Y Llywydd F. D. Richards, ar ol ychydig o sylwadau rhagar-

weiniol, a ddywedodd,—Yr wyf yn gosod o'ch blaen y gorehwyl o

benodi LU'wydd ar yr Eglwysi Frydeinig pan fyddaf fi yn ymad-

ael, ac er rhoddi i chwi feddylddrych cywir o'r pwnc, mi a

ddarllenaf lythyr wedi ei arwyddnodi gan y Llywydd Brigham

Young, yn cynnwys hyfforddiadau ar y pwnc hwn. Ond cyn

gwneuthur felly, er fy moddlonrwydd fy hun, mi a alwaf drosodd

enwau y Llywyddion, &c.

[Cafwyd allan, trwy alw drosodd yr enwau, fod holl Lywydd-

ion y Cynnadleddau, &c, yn bresennol, oddieithr Llywydd Cyn-

nadledd Ynys Manaw, a Llywyddiou yr Eglwys yn yr Iwerddon.]

Wrth osod y cwestiwn hwn o'ch blaen, frodyr, mi a ddarllenaf i

chwi gyfran o'r llytbyr hwn oddiwrth y Llywydd B. Young, mor

hell ag y mae yn dal cyssylltiad a'ch dyledswyddau cyhoedd-

us chwi.

11
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[Yna y Llywydd Richards a ddarllenodd allan o lythyr 8wyddt

ol y Llywydd Brighara Young.]

Mi a ddarllenais hyn i chwi, frodyr, fel y gwypocb yr oil ag as

ddywedodd y Llywyddiaeth yn eu 1lythyr ynghylch penodSad fy

•olynydd, ac hefyd y cyfarwyddladau i mi fyned allan y tyminor

hwn. Hyn yw yr boll gyfarwyddyd a dderbyniais, oddieithr yr

hyn a gynnwysir yn y chwechfed Epistol Cyffredinol. Yr wyf

yn dymuno eich gadael yn y fath sefyllfa ag a'ch gallnoga i gario

yn mlaen y gwaith, acyna os deuaf yn ol, y byddaf yn sicr o'ch

oael mewn sefyllfa dda.

Yr wyf wedi ymdrechu hyfibrddi y brawd Samuel yn holl

fusnes y swyddfa, yn ol cyfarwyddyd y Brif Lywyddiaeth, ac yn

awr mae y mater yn agored i'ch ystyriaetb chwi.

Cyfododd yr Henuriad Erastus Snow, ae a wnaeth y sylwadau

canlynol :—Anwyl frodyr, megys ag y dywedwyd gan un o'r llef-

arwyr boreu heddyw, felly y teimlwyf finnan, h,y., fod doethineb

vr Arglwydd wedi llywodraethu, a'i Ysbryd Ef wedi llywio llyw

y Hong yn yr Ynysoedd Prydeinig mewn amseroedd ag ydynt

wedi myned heiblo; a bod pob Llywydd ag sydd wedi ei benodi,

wedi teimlo fod ganddo ddyledswydd bwysig i gyflawni, a bod yr

Ysbryd yn ymddangos fel pe yn parotoi y flb-rdd i ganlynydd y
brawd Franklin. Yr wyf yn cymmeryd y rhyddid o bysbysu fy

meddwl ar y pwnc hwn. Teimlwyf fod Ysbryd yr Arglwydd yn

awgrymu i ni oil pwy yw ef i fod ; a meddyliwyf pe gadewid i bawb

bleidleisio yn ddirgelaidd, y pleidleisiem oil yr un ffordd. Wei,

pan fo yr Arglwydd ya llefaru, pwy a all ymattal rhag pro-

ph wydo ? Pan fo yr Ysbryd yn sicrhau peth i bob un, y mae hwnw

yn iawn, canys llais unfrydol ei weision yw llais Duw. Y mae

pob beth ag y mae, neu y hu, pobl Dduw yn iraol yn ei gylch,

wedi bod er eu lies. Sylwyd yn dra phriodol, mai pwy bynag a

benodir i Lywyddiaeth yr Eglwysi Prydeinig, fod yn anghen-

rheidiol eich bod chwi yn unol yn mhob peth, a'r Ysbryd undeb

hwnw a orphwys ar yr hwn sydd yn llanw y gadair Lywyddol.

Gwaith yr Arglwydd ydyw, a chafodd ei adeiladu, nid gan ddyn-

ion, eithr gan yr Arglwydd.

Teimlwyf fod y brawd Samuel W. Richards wedi ei barotoi

gan yr Ysbryd Glan i rodio yn olion traed ei frawd Franklin^

h.y., i gymmeryd arolygiaeth y gwaith yn yr ynysoedd hyn. Ao

9T:fod y Llywyddiaeth wedi gadael y pwuc yn agored i awdurdocU
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&h VV Eglwys yn y wlad hon i'w benderfynu, etto ymddengys fod

yr Ysbryd wedi awgrytnu yn ddoeth, ac wedi awgrymu i'n caloric

au, pwy a gaft'ai fod, o leiaf gwna felly i mi; ac yr wyf fi yn
teimlo o'm calon, nad oes un dyn yn y wlad hon, ar ol i'r Deu*

ddeg ymadael, ag sydd yn fwy addas i'r tasg ua'r brawd Samuel

W. Richards. A theimlwyf hyn, os caniata y brawd Richards I

mi, i gynnyg fod iddo gael ei gynnal gan y Cyngbor hwn, &c.

Yr wyf yn teimlo yn Uawn o Ysbryd y brophwydoliaeth ynghylch

y brawd Samuel, ac yn gymmaint ag y bydd i chwi gynnal hyn,

yr wyf yn teimlo yn llawn o Ysbryd y brophwydoliaeth tuagatoch

chwithau, fy mrodyr, gyda golwg ar y gwaith da a gyflawnir yn y
wlad hon. Bum yn adnabyddus a'r brodyr Samuel a Franklin

am hir amser, ac yr wyf wedi sylwi ar eu gyrfa yn mlaen a thuag

i fyny yn yr Offeiriadaeth, ac y mae yn achos o lawenydd mawr i

mi ac i'w cyfeillion, eu bod wedi eu bendithio gan yr Arglwydd

mor helaethlawn, a bod y brawd Samuel yn mwynhau i raddau

mor fawr yr un Ysbryd ag a orphwys ar y brawd Franklin ; a

rbaid i mi ddweyd, tra y bum yn Mhrydain Fawr, i mi gael fy

moddhau with weled Ysbryd a gallu yr Arglwydd, ag sydd gyda

y brawd Samuel, a theimlwyf yn sicr mai meddwl ac ewyllys yr

Arglwydd yw, fod i'r brawd Samuel W. Richards lanw y lie

pwysig ag a lanwodd Franklin ; Ye, mor sicr a phe byddai yr Ar-

glwydd wedi llefaru o'r nefoedd. Y maent wedi bod megys

Brigham a Heber er yn blant, ac er pan ddaethant i mewn i'r

Eglwys y maent wedi bod i fyny i'r nod !—bob amser yn y llwybr

iawn !—bob amser yn eu lleoedd priodol ! Ac er fod yr holl rai

hyn, fy mrodyr, yn ddynion da, ac yn debyg o wneuthur gwaith

mawr a galluog ar y ddaear, etto teimlwyf mai y brawd Samuel

yw y dyn ag a ddewisodd yr Arglwydd i lanw y swydd bwysighon,

Llefarodd amryw o'r brodyr yn y modd mwyaf parchus, brawd -

©1, a chariadus am y brawd S. W. Richards, a dangosodd peb un

ei ddymuniad iddo fodyn Llywydd arnynt.

Cyfododd yr Henuriad Samuel W. Richards ac a ddywedodd,—

i

Teimlwyf, fy mrodyr, i wneuthur ychydig o sylwadau, oblegfd fy

mod i yn dal perthynas neillduol a'r mater ag sydd yn awr ger

even bron. Yr oeddwn hefyd yn teimlo yn gyffelyb ynghylch yr

hyn abasiodd yn y boreu,canys fe wyddwn fod y brawd Franklin;

i ymadael yn fuan, ac y buasai ei absennoldeb yn cael ei dein»lo>

yn fawr, pwy bynag a elwid i lanw ei ie,
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Pan gyflwynwyd fy enw i, teimlwn mai ychydig oeddwn wedi

wneuthur i haeddu y fath ymddiried yn mhlith fy mrodyr, etto

teimlwyf i wneuthur yr hyn a ofynir genyf, a thrwy fendith Duw,

i vmdrechu cario allan yr hyn a ddechreuodd y brawd Franklin.

fir mai fi oedd eludydd yr hyfforddiadau a ddanfonwyd at y

brawd Franklin, ac er fy mod yn wybodus o honynt, etto ni ddaeth

i'm meddwl am fynyd mai myfi fuasai yr un a benodid i lyw-

yddu; pe buasai, mi a ddymunaswn gael aros gartref; eithr teim-

lwn fod y brawd Franklin yn Apostol, ac y cawswn fy nghyfar-

wyddo ganddo ef. Ni tbeimlais fy him yn gydradd ag ef erioed

— ac ni feddyliais fod genyf y dealitwriaeth ag sydd ganddo ef,

eithr teimlais yn ewyllysgar bob araser i gael fy hyfforddi gan-

ddoef. Yn gymmaint ag i mi unwaith gael fy mhenodi i'w ddilyn

ef yn Llywyddiaeth y Saint Ysgotaidd, gobeithiwyf y rhydd Duw
ras i mi i'w ddilyn yn y sefyllfa hon hefyd, fel y cyflawnwyf fy

nyledswyddau yn nniawn yn ei olwg ef, os mai teimlad fy mrodyr

yw fod i mi gael llanw y swydd hon. Ac mi a deimlwn yn awr i

gilio yn ol, oni bai fy mod yn yniwybodol o'r dyledswyddau y
rhai a osodir arnaf gan awdurdodau yr Eglwys hon. Os na ofal-

wn ynghylch y dyledswyddau a osodir arnom, byddwn yn sicr o

gael ein dianrhydeddu gerbron Duw a'r byd. Eithr yr wyf fi

wedi penderlynu yn fy nghalon mai yn mha sefyllfaoedd bynag

y gosodir fi, y bydd i mi ddilyn yr yrfa hono yn yr hon y cyf-

iawnheir fi gerbron Duw a'm brodyr. Gwn fy mod wedi cael fy

mendithio yn yr amser a aeth heibio trwy ufyddhau i'w cynghor-

ion", ac am hyny rhydd hyn i mi ymddiried dros yr amser dyfod-

ol. Ac os wyf yn meddu ymddiried fy mrodyr, mi a gaf

ymddiried a bendithion Duw a'r angylion ! Dyma yw fy nheim-

ladau! Nid wyf fi yn unig ; eithr y roae genyf ddynion o'm

bamgylch ag ydynt wedi eu peuodi i fod yn gydweithwyr a mi, ac

wedi eu bendithio gan Dduw i'r dyben hwnw. Mae yr Arglwydd

yn ddiau yn gwneuthur gwaith mawr ar y ddaear, ac Efe sydd yn

ei wneuthur, ac nid dynion, canys oni buasai gallu Duw, nis

gallai dynion gyflawni ei amcanion.

Fy mrodyr, o herwydd y pethau hyn,—o herwydd yr hyn a wn
am bethau Duw,—o herwydd y rhwymau ag wyf danynt i Dduw,

yr ydwyf yn ewyllysgar i gymmeryd arnaf y cyfrifoldeb hwn.

Dywedodd y Llywydd F. D. Richards,— Frodyr, yr wyf yn

cyfodi i lefara ychydig o blaid y brawd Samuel. Yr wyf yn
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ei adwaen er pan yr oedd yn blentyn ; ac er pan ddaethom i'r

Eglwys hon, nid wyf yn gwybod i mi erioed glywed gymmaint

ag auadliad o wrthwyuebiad, eithr ni a fuom o un galon ac o'r

un uieddwl ; ac y inae egwyddor wedi bod yn ei feddwl ef ag sydd

yu anghenrheidiol i bob dyn ei mwynhau. Frodyr, yr wyf wedi

deall nad oes un dyn yn addas i lywodraethu, hyd nes y byddo

efe yn addas i gael ei lywodraethu yn yr Eglwys hon. Pan

weloch ddyn yn defnyddio y gallu a roddwyd yn ei ddwylaw yn

alluog, chwi a ellwch ei ddewis ef a dynion cyffelyb i lywyddu,

a'r bobl a fyddant yn ufydd i'w cynghorion. Mae y brawd Sam-

uel erioed wedi dangos yr ysbryd hwn ; ac nid hyn yw y cyfan,

mae y brawd Samuel yn meddu Ysbryd y dadguddiad, a hyny i

raddaa helaeth. Yr ydych yu cofio ein bod yn Llo«r yn yr

amser yr oedd y brodyr Hyde, Pratt, a Taylor yma ; ac i ni gael

yn y Gymmanfa Gyffredinol, a gynnelid yn Manchester, ein

penodi i lywyddu dros yr Eglwysi yn Scotland. Ni fuom yno

yn hir cyn iddo ef f'reuddwydio breuddwyd, a dywedyd wrthyf fi

yny boreu," Frawd Franklin, mi a freuddwydiais i chwi gael eich

-ordeinio i gorwm y Deuddeg." Wei, pan aetbom drosodd i'r

America, cawsom ar ddeall fod yr un peth dan ystyriaeth gan y
Brif Lywyddiaeth ar yr amser hwnw. Er nad oedd geuyf fi

ffydd yn y freuddwyd, nac yn ei hystyried yn werth ei chofio, etto

pan gyrhaeddais adref, dygwyd hi, ynghyd a breuddwydion

pwysig ereill, yn dra tharawiadol i'm sylw.

[Yna y penderfyniadau canlynol a gynnygiwyd, ac a gariwyd

yn unfrydol :— 1. Fod y Cynghor hwn, megys cynnrychiolwyr

Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf yn Mhrydain,

yn cydnabod ac yn cynnal yr Henuriad Samuel W. Richards, fel

oanlynydd y Llywydd F. D. Richards, yn holl drafodaeth y

Swyddf'a, ac fel Llywydd yr Eglwysi Prydeinig. 2. Fod yr Hen-

uriad Levi Richards yn cael ei gydnabod fel Cynghorwr i

Samuel W. Richards.]

Frodyr, mae yn rhaid i chwi feddu ymysgaroedd o dosturi tuag

at blant dynion, ac yn neillduol tuag at eich brodyr ag ydynt ar

genadiaethau tramor,a bydded iddynt gael eich ffydd a'ch gwedd-

iau, fel y byddo i'r Arglwydd barotoi y ffordd o'u blaen, canys

yn wir y mae'r teulu dynol mewn sefyllfa isel. Yr wyf fi yn

myfyrio ynghylch hyn, ac yn gofyn i mi fy hun,—Ai nid ein

brodyr a'n chwiorydd yw y rhai hyn? ai plant Duw yw y rhai
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hyn ? Ac os cawn ni y fath deimladau o gydymdeimlad a

thosturi tuag atynt hwy, beth raid fod teimladau ein Tad nefol ?

Frodyr, mae y gwaith ag yr ydych yn yrawneyd ag ef yn deilwng^

o'r ymdrechiadau goreu a ellwch wneuthur, fel y byddoch yr>

ofFerynau i ddwyn dynion o'u hiselder, ac fel y byddoch yn war-

edwyr i bobl lawer.

Ni fum erioed yn adnabyddus a Saint yr Ynysoedd Prydeiuig,

pan y bum yn cael fy moddloni yn fwy nag yn yr amser presennol

gyda'r llu o Henuriaid ag ydynt vn llywodraethu yr Eglwysi yn»

y wlad hon, ac nis gallwn gael yr un nifer o wyr yn un partb o'r

byd ag y gallwn gydlafurio a hwynt gyda mwy o foddlonrwydd,

nag yn yr amser presennol. Nid wyf yn proffesu prophwydo,

eitbr teimlwyf y bydd i waith yr Arglwydd lwyddo yn fwy nag

hyd yn byn. Yr oeddwn yn teimlo ycbydig yn anfoddlawn pan

yr edrychais dros y cynnrychioliadau, a chael allan, er ein bod

wedi bedyddio dros wyth mil yn y flwyddyn ddiweddaf, nad oedd

y cynnydd ar y cyfan ond ycbydig o gannoedd; eithr pan yr

holais i acbosion y gwahanol Gynnadleddau, cefais allan fod

rhai Llywyddion byd yma wedi bod yn cynnrychioli cannoedd o-

Saint nad oeddynt mewn bodoliaethj ac yna, pan beidiodd y
rbai hyny gael eu cyfrif, yr oedd gwabaniaeth o bwys wedi ei

wneuthur yn ein rhifedi. Dylai y Llywyddion, yn gyffredino^

gyffroi eu Hysgrifenwyr i deimlad o'ts dyledswyddau yn y mater

hyn, a He nad yw y cof-lyfrau yn gyflawu, dylid edrych at hyny

yn ddioed. Yr wyf am i Lywyddion y Cynnadleddau gael ea

haelodau yn y fath drefn, fel y gallont unrbyw amser ddanfon

llythyr o barticu lars i bob parth o*r byd, a rhoddi mynegiad eglur

o'u Cynnadleddau. Mynwch eicb praidd wedi eu bugeilio yn dda, a

byddwch abl i osod eich bys ar uurhyw un o'ch aelodau, ac yna

cbwi a fyddwcb. mewn llawer llai o drafferth na phe caniatasech

iddynt fod mewn cyflwr dibris gyda golwg ar eu gwahanol ddjl-

edswyddau. Mae y dosparth uchaf a'u golygon amom,yn sylwi

ar ein gweithrediadau a'n cynnydd, a gallaf ddywedyd wrihych

nad yw gwaith yr Arglwydd yn gwneuthur oynnydd mawr heb

fod y rhai ag ydynt mewn sefyllfaoedd uchel yn sylwi arno.

Tymraor yr haf yw yr amser i chwi, frodyr, i wthio eich Traeth-

odau yn mlaen, a llefaru y gwirionedd, canys meddaf wrthych»

y mae yn mhob dosparth o gymdeithas rai o had Israel, a gelwu

arnom ni i'w galw allan o blith y Cenedloedd, ac am hyoj:
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-aiue yn rbaid i ni ddefnyddio pob cyfleusdra i gyfiawni y

gwaith.

Pa beth a wnawn ynghylcb helaetbu y Star ? Yr wyf am

lefaru ycbydig ynghylch hya. Cyflawnodd y brawd Pratt waith

mawr wrth liosogi ei cbylchrediad bedwar cymmaint. Cynnydd-

wyd ei cbylcbrediad \ngain mill Oddiar byny codasom ninnau

Li o ugaiu i dair mil ar hugain a hanner. Mae Golygydd y

Deseret News wedi addaw eyboeddi Hanes Joseph, yr hwn yn

ddiammau fyddyn hoff gan Saint y wlad hon ei weled ; eitbr gan

fod y Stor yn bresennol yn rhy fychan at y newyddion ami mewn

perthynas i iedaeniad gwaitbyr Arglwydd mewn gwledydd ereill,

nis gallwn gyhoeddi hwnw beb i ni helaethu maintioli y Star;

am byny, os ydych yn meddwl oveu i gyhoeddi lien a banner yn

lie ond un lien, yna gallwn gael banes Joseph i ddyfod allan yn

barhaus. Am byny, yr wyf am wybod, pa un gwell gan y Saint

fydd cael y Star yn 24 tudaleu, neuei pharhau yn ei maintioli

presennol?

Llefarodd amryw o'r brodyr o blaid cynnyddu maintioli y
Star, neu ei cbyboeddi yn wythnosol ; ar ol yr hyn y Llywydd

Hichards a gynnygiodd derfynu dros y dydd, a cbyfarfod dra-

chefn boreu dydd Mercber am 10 o'r gloch. Yna y brodyr a

ganasant, " Hark ! listen to the trumpeters," &c. ; a gweddiwyd

gan yr Henuriad Levi Richards.

Boreu Dvdd Mercher.

YmgyniHillodd y Cyngbor ar yr awr apwyntiedig, ae a ganas-

ant yr Hymn ar y 189 tud., " Now we'Jl sing with one accord,''

&c. Yna gweddiwyd gan yr Henuriad Levi Richards, ar ol yr

hyn canodd y Cyagbor, " There is a land beyond the sea," &c.

Cyfododd y Llywydd F. D. Richards a dywedodd,—Anwyl

frodyr, mae yn dda genyf i gael cyfleusdra arall yn y boreu hwn, i

gyd-ystyried y pynciau pwysig ag ydynt yn dal perthynas a

gwaith Duw yn y tir hwn. Oobeithiwyf fod pob brawd wedi

dyfod i fyny a'i galon yn llawn o'r Ysbryd Glan, fel y dysger ae

y parotoer ni yn mbellach gogyfer a'r dyledswyddau bywyd ag

•ydynt yn awr o'n blaen ; a pha faint bynag a ddeallwn o hyny

yn awr, nid yw yr amser yn mhell pan y gosodir dyledswyddau

pwysig a chyfrifoldeb mawr arnom i'w cyflawni, canys y mae

^iygwyddiadau mawrion i gael eu dwyn oddiamgylch yn y gen-
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edlaeth hon. A nyni ydyw y personau ar y rhai y gosocla jr

Arglwydd y cyfrifoldeb o gdiio allan y pethau hyn. Yn awr, y

mae yn orchwyl hawdd genym, tra y mae gwaith yr Arglwydd

mewn sefyllfa sefydlog, a thra nad ydym ninnau yn Seion, eithr

wrtb y gwaith o gyhoeddi, fel pe byddai, egwyddorion bycbain yr

Efengyl yn y wlad hon, gan gynnyddu ein gwybodaeth a'n gallu

yn mhob rhodd dda, gan ymarfer ein hunain yn holl ddyled-

swyddau ein galwedigaeth ; eithr nid yw byn ond ernes o'r byn

sydd genym i'w ddwyn mewn amser dyfodol. Os darfu i rai o

honocb deimlo, pan alwyd cbwi i lywyddu dros Gynnadleddau,

ei fod yn dasg i gyflawni eich dyledswyddau, mae yn rbaid i

chwi gofio fod yn rhaid i ni gyd-dyfu a'r gwaith hwn, neu bydd

iddo ein baeddu a'n gadael ar ol, ac yna y deuwn i'r ffordd hono

yn yr hon ni fyddwn yn alluog i wahaniaethu rbwng gwirionedd

a chyfeiliornad. Pob dyn nad yw yn tyfu fel j mae'r gwaith

hwn yn tyfu, a goll yr Ysbryd, ac a a yn ddall gyda golwg ar

bethau Daw. Mae arnom eisieu bod yn fywiog gyda gwaith

Duw, ac i ledaenu y gwirionedd ar led ac yn mhell, ar y deau ac

ar yr aswy; eitbr ein dyben i ddyfod ynghyd y boreu hwn, yw
fel y caffom ein badnewyddu, ac yna myned adref i'n hamrywiol

faesydd llafur wediein nerthu a'n parotoi gogyfer a'r dyledswydd-

au pwysig a orphwysant arnom.

Y pwnc ag oedd o'n blaen neithiwr oedd y " priodoldeb o

gyhoeddi y Star mewn ffurf helaetbach." Ac y mae yn rhaid i

chwi ddeall mai nid y cwestiwn yw, pa un a osodwn ddwy Star

yn un, eithr pa un a gynnyddwn ei maintioli o un hanner
y
a

chyhoeddi yr un nifer. Mae y pwnc yn awr yn agored i

chwi etto.

Yna deuddeg o'r Henuriaid a draddodasant areithiau byrion ar

y pwnc hwn.

Dywedodd y Llywydd 1*'. D. Richards,—Frodyr, mae yn dda

genyf eich clywed ar y pwnc hwn, ac hefyd ar bob pwnc arall.

Gosodaf y mater o'ch blaen megys y mae yn ymddangos i

mi:

—

1. A gawn ni ychwanegu nifer y tudalenau yn mhob rhifyn o'r

Star, neu ei chyhoeddi yn wythnosol yn ol y rhifedi presennol o

dudalenau ?

2. A gawn ni osod clawr iddi er ei chadw yn well, ac hefyd eff

eyhoeddi hysbysiadau?
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Mae y meddylddrych olaf yn derbyn gwrtbwynebiad yn y
modd hyn : mae pob dyn yn y wlad hon ag sydd yn cyhoeddi

papyr a gynnwysa hysbysiadau, i roddi bonds i'r goron.

Meddyliwyf fod yn rbaididdo gael dau feicbn'iydd byd at y swm

o bum cant o bunnau bob un ; ac os cyhoedda rywbeth anghyf-

reitblawn, y mae yn agored i gael ei ddirwyo yn drwm lawn, ac

wrtb gwrs, yr wyf fi am ochelyd pob peth ag sydd a tbuedd i'n

dwyn i grafangau cyfraith y tir.

Llwyr argyhoeddir fi y buasai yn dda belaethu y Star o wyth

tudalen, neu ei chyhoeddi bob wythnos. Pa beth a ddywedwcb,

frodyr? Yr wyf fi dros yr hyn a feddylioch chwi oreu.

Dywedodd y Llywydd J. Marsden,—Lywydd Richards, cy-

hoeddwch hi bob wythnos, ddywedaf S.

Ar hyny, M Clywch," " Clywch," a " Dyna hi," a adseiniodd

trwy yr ystafell drachefn a thrachefn.

Dywedodd y Llywydd F. D. Richards,—Yr wyf am wneuthur

ychydig o sylwadau, er esgusodi fy bun rhag yr hyn a allai ym-

ddangos i chwi yn feiau ymvyf; yr wyf wedi bod yn ddiwyd

ynghylch ail-argraffu y Llyfr Hymnau, a'r" Voice of Warning,"

ao hefyd ail-argraffu ac ystyrdebu Llyfr Mormon. Yr oedd

genyf i'w darllen drosodd a tbrosodd, a'u diwygio hwynt. Yr

wyf wedi dechreu ail-argraffu y " Doctrine and Covenants" hefyd.

Caiff y llyfr hwu ei ystyrdebu hefyd. Bydd i'r Henuriad Sam-

uel W. Richards ei orphen ; ac yna wedi i'r pethau hyn gael eu

gorpben, a myned oddiar ei feddwl, bydd iddo ef gael cyneusdra

j ymweled mwy a chwi, nag a wnaethym i.

Am amryw droion, ni cbafodd y S>ar ei chyhoeddi mor gysson

agydylasid; gobeithi-if yr esgusodwch ryw ffaeleddau fel hyn,

a pha rai y gallaf fod yn cael fy nghyhuddo, canys yr wyf yn

sicrhau i chwi, mai llawer o fusnes fu yr acbos.

Teimlwyf ein bod wedi cyrhaedd cyfnod pan y gellir cyhoeddi

y Star unwaith bob wythnos, canys y mae gwaith yr Arglwydd

wedi cynnyddu gyda'r fath gynyoidra, ac yn ymledaenu ar bob

Haw, nes yr ydym yn derbyn hanesicn yn wytbnosol ynghylch

ei lwyddiant; ac y mae pob peth uiewn cyssylltiad a'r gwaith yn

gofvn hyn ar ein Haw— i gyhoeddi y Star bob wythnos !

Yna penderfynwyd fod y Star o hyn allan i gael ei chyhoeddi

bob wythnos, yn lie pob pythefnos.

Dywedodd y Llywydd F. D. Richards,— Frodyr, yr wyf yn awr
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yn gosod peth arall o'ch blaen. Yr wyf am wybod pwy o honoch

sydd a dynion genych yn eich Cynnadleddau, ag sydd ag eiddo,

j
rnghyd ag ysbryd i'w defnyddio, er adeiladu Seion. At y pwnc

hwn dywunaf ar yr Henuriad Erastus Snow i gyfodi a llefaru

withyeh.

Cyfododd yr Henuriad Erastus Snow a d3rwedodd,—Pan oedd-

wn i yma yn Mehefin dhveddaf, bu peth ymddyddan rhyngof a'r

brawd F. D. Richards; a phan oedd amser genym i droi ein

meddyliau at unrhyw beth o'r fath, yr oedd ein meddyliau, i

raddau mwy neu lai, yn cael eu rhoi ar waith i feddwl ynghylch

gwneuthuriad haiarn yn Deseret. Bu y brawd Lorenzo Snow

a minnau yn siarad rhywfaint ynghylch y peth; eithr ymddan-

gosai ein hod oil a'n dwylaw mor llawn o bethau perthynol i'r

cenadiaethau, fel nas gallasem roi ein meddyliau ato. Eithr pan

welsom Epistol Cyffredinol diweddaf y Brif Lywyddiaeth, ya

mha un y cymhellant y peth i'n sylw mor neillduol, cafodd ei

wasgu yn fwy ar ein meddyliau ; a theimlasotn ninnau na fuas-

era yn gwneyd ein gorchwylion yn iawn, a gorphen ein cenad-

iaeth, heb gyflawni y gwrthddrych hwnw a gymmeradwywyd mor

neillduol gan y Brif Lywyddiaeth.

• Cafodd y pwnc o godi gweithfeydd yn Seion, ei ddwyn gerbron

y Gymmanfa Gyffredinol yn Manchester, er na chefais i y pleser

o fod yn bresennol, ac yr oedd yn ddrwg genyf ; etlo mi a welais

trwy y cofnodau, y rhai a argraffwyd, i'r Henuriad Taylor a'r

Henuriad Pratt, ac ereill, ymhelaethu Uawer arno. Wei, yr

ydym yn teimlo mai Seion y w ein cartref, ac nad ydym oud

pererinion yma, ac y mae arnom eisieu gosod sylfaen i'n teulu-

oedd a'n plant yn y Ue ag y mae Duw wedi ordeinio yn noddfa i'w

bobl. Pob rhan o'n heiddo a ddefnyddiwn yn Mabilon, sydd yn

golled i ni ein hunain, ac y mae yn gymmaint a hyny yn cael ei

golli yn Mabilon. Ac y mae pob dyn ag sydd wedi ei fedyddio

i'r deyrnas hon, ac wedi dyfod yn blentyn mabwysiedig i Dduw,
ac yn gyfranogwr o bethaa Duw, yn rhedeg ymaith oddiwrth ei

ddyledswydd, pan yu gwario ei eiddo yn Mabilon, ac ni ddaw
byth i yfed yn helaeth o Ysbryd Duw hyd nes y defnyddio ei

eiddo i adeiladu Seion ; cauys " lie y byddo eich trysor, yno he/yd

# bydd eich calon." Nid oes dim yn Seion a chymraaint o'i eisieu

neu ei angheu, na gwaith haiarn. Ymddengys mai Haiarn yw y
\)('U egwy.ddor neu'r moddion gofycol er llwyddjant sefydliad jn
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Seion. Mae genym f\\n a glo ; dim ond eisieu dynion ac arian

sydd yn awr i gyd-ymgyfarfod. Mi a ddymunwn i swyddogion

llywyddol Cynnadleddau i cliwilio a chadw yn eu meddwl yr

hyfforddiadau a roddwyd yn y Gymmanfa Gyffredinol yn Man-

chestr, canys bydd i'r hyfforddiadau hyny ateb yn dra chymwys

iadol i wneutburiad haiarn, A chyhyd ag y byddom yn amddi-

fad o'r pethau hyn (tra mae y doll arnynt yn ddau cymmaint ag

ar fretbynau a pbethau ereillj, byddwn yn talu arian i'r Cenedl-

oedd ag a ellid eu cadw yn Seion. pe buasai genym y gweitbfeydd

hyny wedi eu sefydlu. Yn awr, er mwyn egluro y peth, cry-

r wyllaf yn uuig am hoelion, yr hyn a enwyd yn yr Epistol diw-

eddaf. Bydd eisieu y rhai hyn yn adeiladiad y Demi, ac nis

gellir eu cael heb dalu llawer iawn dros yr hyn a gostiant yn St.

Louis, canys prynant hwynt yn St. Louis am ddwy geiniog a

dimai y pwys, a rhaid iddynt gael eu gwertbu yn y Dyffryn am

swllt a cheiniog a dimai; ac yna nid ydynt hwy (y masgnach-

wyr) yn meddwl eu bod wedi eu talu yn dda, canys nid yn unig

y maent hwy yn ymofyn ennill ar y swm ddechreuol, eithr ar yr

arian a wariwyd wrth eu cludo dros y mynyddoedd; canys y

mae'r swm a warir am eu cludo, oddeutu tair o weithiau yn fwy

na'r swn a warir yn St. Louis i'w prynu. Mae yn rhaid iddynt

hwythau gael eu helw yn y fath le a hwnw, ac y maent yn cyfrif

ar gael elw yn ol meithder yr amser y rhoddant goel, a lie y

maent yn rhoddi blwyddyu o goel, mae yn rhaid iddynt gael

rhagor o elw na'r rhai sydd yn rhoddi tri mis o goel ; ac y mae

hyn oil yn dyfod allan o'r bobl
; y mae yn gyffelyb i sugno

gwaed calon y bobl. A thra y mae felly yn y Dyffryn,— fod genym

i dalu y fath arian, mae y dynion hyny yn sugno ein harian, y

rhai, pe gwnaethid yr hoelion yn y Dyffryn, a allent aros gyda'r

Eglwys, yn lie eu bod yn myned i ddwylaw pobl ereill.

Yr oedd gwneuthuriad gwirs hefyd yn cael ei grybwyll yn y

6fed Epistol Cyffredinol ; ac y mae'r cyfarwyddiadau hyny yn

perthyn yma, canys y mae eisieu gwirs er cloddio, ac at offerynau

o wahanol fathau, ac atlawer o ddybenion ereill. A pba gym-

maint rhatach fydd cael y pethau hyn wedi eu gwneuthur yn y

man hyny, na'u prynu am y prisiau anferth y gorfodir ni i'w

rhoddi yn bresennol.

Yr oedd yn llawen iawn genyf am y llwyddiant ft ddilynodd

ymdrechiadau yr Henuriad Taylor i reoleiddio cwmn'ioedd i
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wneutbur siwyr a bretkyn, a'm gweddi yw y bydd iddynt brofi yn

llwyddiannus, ac y bydd lies yn deilliaw, nid yn unig i'r bobl yn

Seion, ond i'r rhai hyny a osodasant eu harian yn y fusnes.

Eithr pan y cyuiharwyf y rhai hyn a gwneutburiad haiarn, teim-

lwyf i'od haiarn yn beth llawer inwy ei bwys. A pbob blwyddyn

ag y gobirir y mater hwn, y mae filoedd o bunnau allan o'n llog-

ellau. Frodyr, yr ydych yn dal i lafurio yn Mabilon, tra y bydd-

ech o fwy bendith yn Seion; gwna rhai o'r brodyr aros a thra-

fferthu, a threulio eu dyddiau goreu, a gwario eu nerth yn
Mabilon. Nis gall y pwnc gael ei gymhell yn rhy nertbol, yn

neillduol ar y cyfryw ag wyf fi wedi eu benwi.

Yn y lie cyntaf, y mae o bwys i ffwrneisiau gael eu gosod

mewn gweithrediad. Y mae hyn yn meddwl y Llywyddiaeth (ac

yr oedd cyn i ni ymadael, ond nis gallant hwy wneyd pob peth ar

unwaitb,—maent hwy yn gwneyd yr oil a allant, ac yn estyn Haw
i'n cynnoi thwyo ninnau, ac y maent yn dysgwyl i ninnau wneyd

yr oil a allora), i sefydlu ffwrnais, a ffurfio cwmpeini i ddwyn y
rawn o'r inynyddau. A'r peth nesaf (i'ln meddwl i), yw cael

tnelin rolio ; eithr yn y lie cyntaf, y mae arnom eisieu pump ar

liugain o ffwrneisiau toddi), a thebygol yw y cant un yn fuan yn y
Dyffryn). Y mae eisieu cooking stoves yn enbyd yma; mewn
ffaitb, nis gall neb ddweyd pa faint yr arbedai y bobl yno mewn
cooking stoves, po buasent ganddynt. Arbedai, yn ol y cyfrif

lleiaf, un bunt ar byratheg y nwyddyn i bob teulu. Ma.e»cookiny

stave yn costio ugain punt yn y Dyffryn, yr lion a ellir ei phrynu

yn St. Louis am dair punt. Ac y mae niferi o ddynion (brodyr

yn yr Eglwys), yn gwario eu nerth yn Mabilon, pan y gallant

I'od yn Seion, yn cynnorthwyo i adeiladu teyinas Dduw, ac arbed

y Saint yn y Dyffryn, y rhai ydynt wedi gwneuthur llawer, rhag

talu am gario haiarn dros y mynyddoedd. Nid wyf fi yn areith-

ydd i osod allan y pethau hyny mewn rbyw ddull ardderchog;

eithr pob dyn ag sydd yn eu deall hwy, a ddeallant hefyd yr

ychydig awgrymiadau byn.

Bydd melin rolio, yn fy raarn i, er uad wyf yn proffesu bod yn

wybodus yn eu cylch, yn aughenrheidiol yn y lie cyntaf. Nis

gellir gwneuthur hoclion a ywirs, a llawer o bethau ereill,hyd nes

y bydd genym felin rolio ; ac hefyd at rolio llafnau haiarn at

wahanol ddybenion; ac at farau by chain, a llawer o bethau

ereill. Mynwch y pethau byn, a haiarn stoves a rheilffyrdd, a
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gweithfeydd hoelion, a pheirian-waith o amryw ddesgrifiadau, a'r

holl bethau ereill anghenrheidiol er cael gwaith haiarn sefydlog,-

a bydd i'n pobl arbed miloedd o bunnau, y rhai, os na se/ydlir y
gweithfeydd hyny, a raid o anghenrheidrwydd eu talu allan o'r

cydwladoldeb. Wei, yr wyf fi yn credu fod genym y dynion a'r

arian yn y Cynnadleddau Prydeinig, os gwna pawb eu defnyddio,

er cyflawni yr holl bethau hyn.

Yn y tymmor diweddar hwn o'r fiwyddyn, nid yw yn debyg y

gellir gwneuthur dim,yn fwy na. gosod y peth mewn gweithrediad

erbyn y flwyddyn nesaf, fel ag i gymmeryd cwmpeini, &c, yn y

rban gynnaraf o'r tymmor, er fy mod yn credu y gellir gwneu-

thur rhywbeth tnag at sefydlu ffwrneisiau ; canys nid wyf yn

meddwl y bydd eisieu llawer o beirian-waith er dwyn y mwn o'r

mynyddau, a'i doddi yn pigs. Eithr bydd rhai o'r brodyr yn

alluog i roddi rhyw hysbysiaeth ynghylch y rhan hon o'r gwaith.

Yr wyf eisieu cael allan deimladau y brodyr ar y pwnc hwn,

a'r eiddo sydd ganddynt yn eu Cynnadleddau. Yr wyf wedi cael

ar ddeall tra y bum yma, fod brodyr ag ydynt yn edrychol ar ol

gweithfeydd hoelion a ffwrneisiau, eitbr nid wyf wedi clywed am

neb ag ydynt yn ymarferol adnabyddus & melin rolio, eithr

gobeithiaf, cyn yr ymadawn, i dderbyn rhyw hysbysiaeth ar y
pwynt hwn. Yr wyf fi yn awr yn gadael y pwnc yn nwylaw

y brodyr.

Cafodd y gweddill o ddydd Mercher, dydd Iau, a boreu dydd

Gwener, eu defnyddio er ystyried y pwnc o wneuthur haiarn, &c ;

ac hefyd sefyllfa y gwahanol Gynaadieddau yn yr Ynysoedd

Prydeinig.

Yn ystod yr amser hwn, cafodd y penderfyniadau canlynol

eu pasio :

—

1. Fod cwmpeini o d dynion arianol a ffyddlawn i gael ei reol-

eiddio a'i ddanfon o'r wlad hon, y tymmor nesaf, i'r Dyffryn, i'r

dyben o adeiladu ffwrneisiau, gwneuthur peirianwaith, &c,

anghenrheidiol er toddi a gwneuthur haiarn.

2. Fod y Saint sydd yn cyfansoddi Cynnadledd y Gallaway

Union, i'w huno a Chynnadledd Glasgow.

(I'w barhau.)
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RHYBYDD.

AbeTamrnan, Mai 15, 1852.

Anwyl FraWd Davis,—Byddwch garediced ag hysbysu trwy y?

Udgorn fod W. T. Tonkins, sinker wrth ei gelfyddyd, yr hwn

oedd hefyd yn Henuriad yn Nghangen Seisnig Aberdar, wedi

encilio yn ddirgel o'r lie uchod, a thair pant o arian yr Eglwys

yn ei feddiant, ynghyd a deg punt a deugain, neu ragor, oddiwrtk

deuluoedd tlodion o Saint, ac ereill ag oeddynt yn gweithio iddo,

Clywais ei fod yn rhyw un o Swyddi Lloegr, a rhag iddo ormesu

ar y Saint, carwn i cbwi gyhoeddi yn yr Udgokn ei fod wedi ei

dori allan o'r Eglwys, ar y 24ain o Ebrill, am y cyfryw drosedd.

Bu nnwaith yn ddyn da, ond ynddisynitnwth syrtbiodd i'r trosedrl

gwarthus a nodwyd, yr byn a achosodd erlidigaeth adnewyddol

ar y Saint yn y lie hwn.

Yr eiddoch yn y Cyfammod Newydd,

Thomas Pugh,
Llywydd CynDadledd Ddwyreiniol Morganwg.-

PENNILLION.
(I'w canu ar " Lukeconia.")

Pa'm caseir ni gan rieni ?

Pa'm yn elyn troa brawd ?

Pa'ui i'r ffryndiau goreu ini

'Nawr yn nodau gwg a gwawd ?

Ni a fynem i'n hiliogaeth

Wybod 'wyllys Duff yn by,

Ond ni cliredant ein tystiolaeth,

Yna, pwy i'w beio sy' ?

Hoffder byd yw diystyru

Pobl Dduw, am ddweyd y gwir ;.

Hwy laddasant ein prophwydi,

Draw ar yr Amerig dir;

Ond ni laddwyd y goleuni,

Mae ef etto yn ein gwlad,

A'r rhai gonest ymhyfrydant,-

Pan y caffont ei fwynhad,-
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Djnion drwg gasant oleuni,

Mewn tywyllwch maent am fyw
;

Gwawl y Nef sydd ya dynoeihi

Eu gweithredoedd o bob rliywj

Ac am byny y cynhyrfant,

Cywilyddiaut wel'd eu gw&ith,

Oud cyfiawnder lywodraetba

Arnynt oil bob fod yn faitb.

Seintiau hoff, deffrowch yn union,

Doed i'n cof lle'r y'm yn byw,

Mai mewn gniad sy'n llawn gelynion

I wir nffeiriadaeth Duw :

Awn yn by dros donog foroedd,

Oil yn enw'r Iesu mad,

A chyd-ddringwn greig-fynyddoedd

Er meddiannu tir ein gwlad,

Clynmil. John Wilkins.

AMRYWIAETHAU, &c.

Explosion Ager-kad.—Ar y 9fed o Ebrill, dygwyddodd an-

ffawd galarus ar afon ielldithiol y Missouri, trwy i'r ager-fad
" Saluda'' ymddryllio yn ddychrynllyd, ar ei gychwyniad o dref

Lexington. Yr oedd oddeutu 175 ar y bwrdd, yn mysg pa rai yr

oedd amryw o Saint. Dywed y " Missouri Republican'' y gall

fod oddeutu cant wedi eu niweidio a'u lladd ; ond erbyn i ni

rifo enwau y rhai a laddwyd, nis gallem eu cael yn fwy na 32,

a'r rbai a glwyfwyd yn 31. Cafodd y rhan fwyaf o'r morwyr eu
lladd, a rhyw ychydig o'r Saint, set" Mrs. Dunbar a'i phlentyn,

dau blentyn Mrs. Rollins, a dwy Miss Baileys, o Lloegr. Nid oes

neb arall yncael eu benwi, ond tri phlentyn i Racbel Rowlands^
(o Hirwaen feddyliwn). Mae Rachel Rowlands wedi tori ei

cblun, ae y mae hi a'i dwy fercb, un 5 mlwydd a'r Hall yn 13, ya
cael eu hanageioddu yn Lexington. Enwir y brawd W. C. Dun-
bar, ac ereill, yn mhlitb y rhai a niweidiwyd. Mae yr banes i'w

weled yn gyrlawn yn y Star am Mai 29, 1852; a cban hyny nid

oes achos ymhelaetbu yma.

Ymadawiad.—Ymadawodd yr Apostolion F. D. Richards ac;

Erastus Snow, ar l'wrdd yr ager-long "Africa," o Liverpool i

Gaerefrog Newydd, ar ddydd Sadwrn,yr 8fed o'r mis hwn, gydag
argoelion o fordaith gysurus. Rhwydd hynt iddynt i gyrhaed.4

pen eu taith.
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Ymgasglu o Ddifrif.—Hysbyswyd ni fod yr Henuriad Ezra

T. Benson wedi gorchymyn (ac y maent yn debygol o fod mewn
gweithrediad erbyn hyn), 1000 o wageni, 2000 o law-geirt, a 1000

o wheelbarrows, er rnwyn i'r Saint tlodion ymfudo y tymmor
hwn o Council Bluffs i Ddyffryn y Llyn Halen Fawr. Dyna'r

ffordd i'r tlodion ymgasglu i Seion ! Iechyd, nerth, a Uwyddiant

iddynt.

—

Star.

Penderfyniadau.—Penderfvnwyd ar y 27ain o Fai, 1852,

gan Brif-lywyddiaeth yr Eglwys Gymreig, fod Cynnadledd Sir

Gaerl'yrddin i'w rhanu yn ddwy, a bod Cangenau Caerfyrddin,

St. Clears, Wern. Brecbfa, Llanpurosaint, Fencader, a Chastell-

newydd, i'w g-wneyd yn gynnadledd, dan yr enw Cymiadledd

Caerfyrddin, a bod Thomas C. Martell i fod yn llywydd,a Thos.

Jenkins yn gynghorwr iddo : hefvd, fod yr holl gangenau yr

ochr arali i'r afon Towy, i fod yn gynnadledd avail, dan yr enw
Cvnnadledd Llanelli, a bod Abednego Jones i fod yn llywvdd :

hefvd fod cangeu Llansawel i gael ei throsglwyddo i Gynnadledd

Sir Aberteifi.

Cvnnyrch yn Utah.—Mae Mr. Mendenhall, yn Springville,

Dvffryn Utab, wedi agor 38 o erwan o dir newydd, a chodi arno,

y tymmor liwn, 600 o fwsheli o wenith, 250 n yd (Indiaidd), 260

o fetys (pwysai rhai unigol o lionynt yn 22 pwys), 275 o bytatws

(rbai o bonynt yn pwyso 5f pwys yr un), 20 o winwyn, ac 1 1 o

bys ; 11 o wageneidiau o bumpkins a squashes, llawer o ba rai a

bwysent, o 95 i 100 pwys yr un; ynghyd ag amrywiaeth o

bethan ereill.

—

Deseret News.

Marwolaethau yn Ninas y Llyn Halen Fawr.—Wrth
edrvch dros lyfrau y clochvdd, cawn hanes am 2 wedi marw yn

1848, 26 yn 1849, 54 yn 1850, a 64 hyd Rhagfyr 15, 1851. O'r

rhai hvnVroedd yn wrrywod, 14 dan I flwydd, 18 dan 10, 10

dan 20, 5 dan 30, 4 dan 40, 8 dan 50, 6 dan 60, 4 dan 70, a 2

dan 80; ac vn fenywod, 10 dan I, 18 dan 10, 12 dan 20, 14 dan

30,5 dan 40, 5 dan 50, 8 dan 60,2 dan 70, ac 1 dan 80; cyfan-

swm, 146. Allan o'r ucbod, y mae 6 trwy foddiad, I trwy syrtb-

io, 1 truy lwytb o wair, a 3 trwy gael eu gwenwyno trwy fwyta

gwreiddiau. Nid ydys yn meddwl mai dyraa yr boll farwolaeth-

au ag sydd wedi dygwydd, eitbr dyna i gyd a ddangosir gan y
clocbydd; ycbydig iawn o'r clefydau a enwir. Dymunem ar y
clocbydd fod yn fwy manwl wrth roi banes pob marwolaeth,mor

bell ag y gwyr, gan nodi y clefyd,y physygwr fu yn gweini, &C,
&c.

—

Deseret News.

Taliadau o Mai 13 hyd Mai 26.— Sir Gaerfyrdain, £2;
Gorllewin Morgan wg, £4; Pontytvpridd, £1 13s 8c; Dowlais,

12s 3c; Hirwaen, 3s 3c; Georgetown, 9s ; Pendaren, 14s 6c;

Cefn, 4c, Rymni (Seisnig), Is 3c.—Cyfanswm, £9 14s 3c.

J. DAVIS, ARGBAFFYDD, M ERTH YR-T YDFIL.
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COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL

Prif Awdurdodau Cynnadleddau Prydeinig Egiwys Iesu Grist o

Saint y Dyddiau Diweddaf.

[Parbad o dud. 177.]

Prvdnawn Dydd Gwener, Ebrill 9.

anerchiad olaf y llywydd f. d. richards.

Anwyl Frodyr,—Yr wyf yn cyfodi o'ch blaen y prydDawn hwli

mewn cryn wendid, i'ch anerch ynghylch sefyllfa y gwaith yn y
Cynnadleddau Prydeinig, ac i gynnyg i'ch ystyriaeth y ddysgeid-

iaeth hono a ymddangoso i fod er daioni i chwi, ac a wasanaetho

fel maen-brawf i chwi yn y Cynnadleddau dros y rhai y gelwir

chwi i lywyddu. Mae gwaith Duw eisoes wedi cyrhaedd i sefyll-

fa o nerth a dylanwad yn y wlad hon, ac y mae, o rlwyddyn i

flwyddyn, yn cynnyddu ac yn ychwanegu, os nid gymmaint

mewn rhifedi ac agwedd allanol, eUo mae yn cynnyddu mewn
golygiadau ereill, ac felly yn gofyn mwy o ddoethineb ac egni na

phan yn ei fabandod. Mae dyn mewn un rhan o'i fywyd,

weithiau yn tyfu i fyny yn dra main hyd nes y cyrbaeddo faint-

ioli gwr, ac yna wedi y cyrbaeddo ffurf allanol neu ymddangos-

iad gwr, y mae yn dechreu tewhau, ac yn ennill y sylweddol-

rwydd hwnw ag sydd mor anghenrheidiol tuag at ymdrechiadau

bywyd dyfodol. Pa beth bynag a fyddo ei fywyd tyfiadol, dylai

gofal mawr gael ei gymmeryd yn ystod yr amser hwnw, rhag i'w

gyfansoddiad corflforol gael ei niweidio. Y mae yn dra thebyg i

hyny gyda gwaith Duw. Os sylwch ar y gwaith fel yr oedd yn
12
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cynnyddu, ac yn dyfod i sylw y bobl, nis gallai bryd hyny gy£
lawni y gorcbestion mawrion hyny, fel CaBgenau ae fel Cynnad-

leddau, ag a gyflawnant yn bresennol. Y mae wedi bod am
flynvddau ag ydynt wedi myned beibio yn byw tymmor ei dyfiad,

ac o ganlyniad y mae wedi bod yn iecranc a thyner, yn analluog i

wrthsefyll yr ystormydd a Hid y gelyn ; yr hyn a ddengys yr

anghenrheidrwydd o gynnyddu, megys ag y gwnaeth hyd yn

hyn ; ac yn awr dechreua dyfu a thewhau, nes dyfod yn gadarn

fel y dderwen gref, ac yn allu-og i wrthsefyll ystormydd a thym-

hestloedd y gelyn. Ni fydd rhyddhau y tir oddiamgylch y
gwreiddiau ddim ond yn gwneyd i'r pren dyfu a ffynu yn helaeth-

ach. Ac y mae'r Eglwys hon wedi cyrhaedd tymmor pan ag y
mae cyfnod newydd wedi dechren, yr hyn a achosa i waith yr

Arglwydd gymmeryd arno agwedd wahanol i'r hyn a gymmerodd

hyd yma. Yr ydym wedi bod yn dysgu pethau ysbrydol; yn
awr, y mae genym i ddysgn pethau tymmorol: a thra y byddom

yn estyn pethau ysbrydol i'r byd fel o'r blaen, bydd genym i

siarad mwy yng'iylch pethau ysbrydol wrth y Saint. Rhaid i mi

eich hysbysu fod y Sainf yn y l>yffryn yn tyfu mwy na'r rhai

hyny yn y wlad hon, gyda golwg ar deimlo dros y gwaith hwn r

ac yr ydyeh chwi yn ei wybod, y cyfryw o honoch ag a fu yno o

leiaf, canys y maent hwy yn llavvn ysbryd a bywiogrwydd. Ac y
mae eisieu, frodyr, dysgu rhywbeth i'r Saint yma, ag sydd y»
anghenrheidiol iddynt, neu ynte ni fyddant yn addas i fyned yn

uniongyrcbol i gymdeithas y Saint yn y Dyffryn. Dichon y
bydd y Llywyddiaeth (pan fyddo cwmpeini o Saint yn cyrhaedd

y Dyffryn), yn gofyn pwy fu yn dysgu y Saint hyny? Y mae

yn waith pwysig (a'i gyflawni yn ffyddlaxvn), i ddysgu a llywod-

raethu pobl Dduw. Ac megys ag yr wyf yn gwerthfawrogi fy

sei'yllfa, ac fel yr wyf yn teimlo dros yr eiddo ehwi-thau, frodyr, y
mae arnaf eisieu eich parotoi chwi i'r orphwysfa sydd yno i bobl

Dduw. Os ydym yn cael ein bedyddio er maddeuant pechodau,y

fynyd ag y byddom yn camu tubwnt i'r cyfarwyddiadau a gawsom,..

3 ddysgu y pethau hyny nas danfonwyd ni i'w dysgu, yr ydym
yn rhodio ymaith yn gymhwys oddiwrth yr Arglwydd, a phob

dydd yn rbodio yn mhellach pellach o'r llwybr dyledswydd, yn

yr bwn yn unig y mae diogehvch. Rhaid i ni edrych ar ol ein

gyrfa, a pheidio gadael ein huuain i gael ein harwain ymaith,

eithr byw mewn Uwyr ufydd-dod i ofynion y nefoedd, a glaukau1
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em hunain o'r ffieidd-dra a'r Uygredd hyny, trwy y rhai yr

ymhalogodd y Cenedloedd, a pharotoi gogyfer a'r gogoniant

hwnw ag sydd i blant Duff yn Seion.

Mae yn rhaid i chwi barhau o hyd i bregethu i'r byd ffydd,

edifeirwch, a bedydd er maddeuant pechodau, a ffydd yn Joseph

Smith a Brigham Young; ac ynarhoddi iddynt yr Ysbryd Glan;

a pha fwyaf a barhewch o'r amser hwn allan i gyfranu i'r Saint

yn y wlad hon yr ysbryd sydd yn Seion. niwyaf oil a gewch

chwithau o hono eich hunain. A bron fel y byddoch chwi yn

taenu yr ysbryd hwnw yn mhlith y bobl, y mwyhewch chwithau

eich dylanwad a'ch gallu yn eu plith, a galluogir chwi i roddi y
fath gynghorion i'r Saint ag a gynnydda eu ffydd yn fawr, ac a'u

hadeilada yn ngwaith yr Arglwydd. Ac er na ddygwch gym-

maint i mewn, etto chwi a efi'eitbiwch gymmaint o ddaioni ; canys

bydd y rhai a ddeuant i mewn o'r iawn fath, a gwna un o honynt

fwy tuag at adeiladu teyrnas Dduw, na dan o fath arall. Bydd-

ant wedi eu parotoi yn well i ddyoddef enllib a gwawd y byd, ac i

dderbyn cyfarwyddiadau yr Offeiriadaetb, canys y mae gan

ddynolryw gymmaint i ddysgu cyn y gallant weled Duw. Y
mae y gwaith hwn, ac fe fydd hefyd, yn cario gydag ef f'aen tram-

gwydd j a pha fwyaf y byddo felly, mwyaf i gyd fydd gan feddyl-

iau y bobl i ymeangu mewn cyferbyniad i nerth cynnyddol gwaith

yr Arglwydd. Yn nyddiau yr Arglwydd, yr oedd gan yr Apos-

talion a'r bobl yn gyffredinol, i gredu mai yr Iesu oedd Mab
Duw. Yn y dyddiau hyn, gofynir ganddynt i gredu, mewn ych-

wanegiad at hyny, i Joseph Smith fod yn Brophwyd i Dduw, ac

hefyd fod Brigbam Young yn brophwyd yn bresennol j ac y ma&

y ffydd hon yn anhebgorol.

(jTu> barhau.)

PENNILL.

Arglwydd, rho dy Ysbryd,
Pan fyddom ger dy fron,

1 weddio am fendithion

A'n gwna ni oil yn lion :

Gwna aros yn y canol,

A'th roddion gyda thi,

I dywallt i'n calonau,

'Nol ein hanghenion ni.

Mertkyr, Elizabeth,
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TRAETHAWD AR DDYLEDSWYDD RHIENI TUAG
AT EU PLANT.*

" Hyffordda blentyn yn mhen ei ffordd, a phan beneiddio nid ymedy
a hi,"

—

Selyf Ddoeth.

HvnAws Riem,—Nodaf yn fyr rai o'ch dyledswyddau tuag at

eich plant, o barth i'r pethau a berthynant i'r byd a'r bywyd

hwn, ac ycbydig er parotoi i fvned i fyd arall. " A'r neb a

ddarlleno, ystyried,'' a barned yn bwyllog bob peth.

Y ddyledswydd gyntaf a ddygaf gerbron yw. y dylech ofalu

eu bod yn cael digonedd ac amrywiaeth o ymbortb glanaciachns,

a hyny bob amser ag y byddo natur yn galw am dano : hefyd,

fod pob syberwyd, symlrwydd, a dystawrwydd bob amser ag y
byddout y cyfranogi o hono wrth y bwrdd.

2. Glendid : dylech ofalu eu bod bob amser yn lanwedd, fod

eu gwynebau, eu dwylaw, a'u holl gyrflf yn Ian, yn neillduol pan

yn cyfranogi o angbenrheidiau natnr.

3. Dylech roddi am eich plant wisgoedd cynhesion, rhag

iddynt gael anwyd (yr hwn ydyw achos y rhan fwyaf o'n clefyd-

au), ac na byddo llyngyr yn cael llechu yn hir yn eu cyfansodd-

iadau, rhag nychdod ac eiddilwch, ac i lawer o drafferthion a

chostiau ganlyu.

4. Dylech eu caru a'u parchu megys rhoddion y Goruchaf, a

gofalu rhag iddynt gael ofnau pan yn ieuainc ; canys achosodd

ofnau i lawer fod yn fudion.

5. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn dilyn cwmnTaeth

ddrwg ; oblegid y cyfryw a lygia foesau da, nad pa mor ddyfnion

eu hargraffir ynddynt.

6. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn cael rhyddid i ddweyd

anwiredd wrth neb, na thwyllo neb mewn dim ; ac na fyddont

yn dafodrydd, trwy dyngu, rhegu, na chablu ; ac na ddynwared-

ont neb, mewn geiriau, ystumiau, na gweithredoedd.

7. Dylech wylied na fyddont yn euog o'r hyn a elwir yn
gyffredin, " erlid decs," a thrwy hyny yru cynhen rhwng cym-

mydogion.

8. Dylech wylied na fyddo eich plant yn mynych gyrchu i dai

cymmydogion, heb neges; yn neillduol pan y byddont ar eu

• Caforid y traethawd hwn ei yru i Eisteddfod y Cymmar, ac ar ddymun-
iad yr awdwr, gyrwyd ef i ni i'w gyhoeddi.—Gol.
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prydiau bwydydd, neu fod ymwelwyr neu ddyeithriaid yn dyg-

wydd bod yn y cyfryw dai.

9. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn myned i gaeau, per-

llanau, gerddi, nac o flaen drysau neb i cbwarae a cbadw ystwr.

10. Dylech gofio eu boli pan wedi bod oddi cartref yn hir, pa

!e, a cbyda pwy y buasent wedi treulio eu hamser felly ?

11. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn gwario eich arian ar

oferedd, na rhodio yn feilchion a phen ucbel, yn ol eu mympwy
eu hunain.

12. Dylech eu hattal i ymarfel a phethau diles ; rnegys myg-

ly,s, trewlwch, &c, a llawer o ddiodydd, a gwirodydd poethion,&c.

13. Dylech eu rhwystro i ddweyd, " Na, na" (h.y. na wnaf),

na'ch gwrth-ddywedyd mewn dim, na neb ereill ychwaitb, a

fyddo yn hynach na hwy ; oblegid y mae yn wrthun ac yn afres-

yrnol iawn.

14. Dylech eu ceryddu pan fyddo anghen am hyny ; ond nid

tiddaw a pheidio talu yr adduned, cofiwch, na thalu yn rbywfodd,

nac yn rhanol ychwaith ; nid trwy eu troedio, tynu eu gwalltau,

eu cernodio a dwrn neu law, neu'r peth nesaf ilaw; nac nn

amser mewn ysbryd cyffrous (natur wyllt), ond cymmeryd gwial-

en fedw, mewn ysbryd tawel, a gofalu cyn euro, fod y dyoddefydd

yn deall i bwrpas am ba beth ei ceryddir, yna ei guro; ond nid

ar ei ben na'i wyneb, na'i ddwylaw, na'i draed ychwaith, eithr ar

ei gefn (" gwialen cerydd i gefn yr ynfyd),'' a hyny hyd oni

addunedo beidio gwneyd y cyfryw ddrwg am ba un ei ceryddir

inwyach. "Y mae ffolineb," medd Solomon, "yn rhwym yn

nghalon plentyn ; ond gwialen cerydd a'i gyr yn mhell oddi

wrtho."

15. Dylech chwi, y fara, ofalu na fynwesoch y dyoddefydd pan

y ceryddir ef gan ei dad ; os dywedwch ond gair bach y pryd hwn,

yn bleidiol iddo, bydd y cerydd yn hollol ddiles, ni wna ond ei

galedi, a'i yru i ddigio wrth ei dad
;
gan hyny, cyn euro, cydun-

wch a'ch gilydd.

1C. Dywed 1 Sam. v, 13—14, fod" melldith Duw ar dy Eli, am
na waharddodd i'w blant wneuthur yr hyn oedd yn ddrwg yn

ngolwg yr Arglwydd.'' Cofiwch nad oes un atalfa ar ei ffordd i

wneuthur felly etto, yn y dyddiau hyn; ond gan nad beth am y
tfelldith, hyn a wn, y daw i'r esgeuluswyr o hyn, gywilydd, trist-

wch, a dymuniadau na baent wedi eu claddu pan yn ieuainc.



186 CDGORN SEION.

Gyrwyd llawer o famau tynerion i'r beddau cyn eu hamser, o

herwydd drygedd eu plant.

17. Y fantais gyssylltiedig a gwahardd y plant i wneuthur

drygioni, a'u ceryddu yn ddyladwy : ennillant iddynt eu hunain

lonyddwch a llawenydd, hyfrydwch a gorfoledd
;

gallant ddy-

wedyd fel Israel gynt, " Ein plant yw ein gogoniant." Gallant

fod yn offerynau yn Haw y Goruchaf i achub eu plant i fywyti

tragywyddol ; ac yn y farn gallant roddi eu cyfrif yn llawen, ac O
mor ddedwydd fydd hyny !

18. Dylech fod yn dynev wrth eich plant, a pheidio eu gyru

i ddigio. " "Wei," medd rhywun, " pa fodd yn y byd y gallaf

geryddu fy mhlant, ac heb eu digio ? y mae fy mhlant i yn digio

ao yn fy nyfenwi, pan eu ceryddaf.'' Dichon eu bod, ond cymmer

gynghor : y tro nesaf, cymmer ofal ar fod dy eiriau a'th resymau

yn cael cymmaint o argraff ar galon y dyoddefydd, ag a gaiff y
wialen ar ei gefn, yna ni ddigia er ei guro yn dost.

19. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn cael tyfu i fyny yn

segur a diffrwyth ; oblegid anbawdd plygu y rhai a gyfodir felly

i unrhyw waith na masgnach.

20. Dylech ofalu na roddoch esiamplau drygionus o flaen eich

plant. Os clyw yr eneth fach ei mam yn dweyd anwiredd, trwy

ei gwybodaetb, hithau a ddysg ; os lladrata y fam rywbeth, ond

odid na wna y ferch hefyd pan ddel trachwant. Felly hefyd, os

arfera y tad yfed a meddwi, tyngu a rhegu, &c, tebyg, tebyg mai

ei fab fydd ei ail; oblegid mae y traed a'r dwylaw yn pregethu

yn uwch ac effeithiolach na'r tafod ;
gan hyny, os caiff y plant

esiamplau drygionus o'u blaenau, bydd yr holl gynghori, ceryddu,

&c., i gyd yn ofer a diles.

21. Dywed y Testament Newydd y dylai y rhieni gasglu trysor

i'r plant, ac nid y plant i'r rhieni ; ond y mae hyn yn orchwyl go

anbawdd y dyddiau hyn, oblegid y mae y byd oil braidd o chwith :

y mae Mr. Gwrthwynebwr a'i dylwyth yn haeru mai eiddynt hwy
ydyw y llywodraeth ; ac yn wir, llwyddasant yn rhyfedd, dygas-

antddyn i sefyllfa isel, a'r creadur yntau hefyd, i gyd-ocheneidio,

ac i ddysgwyl am ddadguddiad meibion Duw ; brysied y dydd.

Etto, nid digon ydyw attal y plant i wneuthur yr hyn sydd

ddrygionus "ac anweddaidd; ond y mae yn ddyledswydd arnoch

i ddysgu moesau da iddynt, a hyny mor fuan ag y delont i ddeall

ac amgyffred, yr hyn a ddysgir iddynt.
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1. Ni raid i mi ddywedyd ei fod yu ddyledswydd arnoch en

<3ysgu i lefaru, oblegid eich parodrwydd oil i hyn; ond dylech eu

dysgu i fod yn ddystaw bob amser ag y byddoch chwi, neu ryw

ffai ereill yn llefaru yn barod. Anweddaidd (i'm -going i) yw fod

plant a'u oegau yn agored yr tin pryd a'u rhienL Wei, dysgwch

hwy, ynte, i fod hob ainser yn astud i wrandaw, ond yn ddiog i

lefarn.

2. Dylech eu dysgu i fod yn hollol ufydd bob amser, ac i fod

yn barod i wneuthur pob peth ar y cais cyntaf,yn ddi-rwgnach a.

dinag. Copied y neb rhieni bynag 6ydd yn gorfod dywedyd

ddwy waith wrtfe eu plant am wneuthur yr un peth, eu bod -wedi

angbofio neu esgeukiso geiriau'T testun,-"Hyff<jfddatoleJi'tya,"&c^

3. Dylech eu dysgu i gyfaroh pawh a gwrddaot yn eerchus, a,

fooreu, dydd, neu oos da'wch.

4. Dyleeh eu dysgu i ddod yn ol o'u negesara yn fuan,ac i gofiw

am bob peth fel eu gorchymynwyd.; befyd, ii beidio sefyllan

«newn pyrth neu fynedfeydd lie y mynydh >draaawyif ; ac i gau y
drysau, a'r clwydydd a gaffont felly*

5. Dylech cu dysgu i ofalu yn flaenaf a phenaf am eu gor-

chwylion eu hunain, heb ymyraeth a materion ereill, na holi na

chwestiyno neb am bethau di-hwys.

6. Dylech eu dysgu i Kidwey^ y gwir w<rth bawb bob amser

;

ond nid gwirio trwy hfr, bethau di-bwys. Y mae le, a nage\ do,

a naddo, yn ddigon heb gyssylltu, yn ivir, ar f'enaid, myn Duw,

wrth bob gair. Y mae >wedi goleuo ychydig erbyn hyn, ac ya

agos dydd; gan Jiyny., gyrer y llvron uchod a'u cyffelyb, i'r

tywyllwch, o ba le y daethant ; a hoed i ni fwyniant o freiniau

plant y dydd, heh gyinmysg o gynnyrchion y tywyllwch dudew.

7. Dyleeh eu dysgu, a'u harfer, i fod yn onest tuag at bawb

bob amser.

8. Dylech osod eich plant m-ewn ysgolion i ddysgu darllen ae

ysgrifenu, Cymraeg a Saesneg o leiaf ; a goreu oil fydJai iddyni

•ddysgu cynnwysiad y iGramadegau, &c.,os bydd hyny yn natur-

iol iddynt.

Etto,er gwrthod drygau,yinarfer moesau da, nis gellir byw ar

hyny, ond rhaid cael rhyw alwad neu gelfyddyd ; ac nid ydyw

pethau felly yn disgyn o'r nef yn dalpiau i blant na dynion, ond

srhaid eu dysgu o ychydig i ychydig. Felly, ynte, dylech chwi,

tfSfini, ddysgu eich plant; a chyn anturio i esod eich plant mewu
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ysgolion, nea eu prentisio i ddysgu rhyw gelfyddydau, da fyddsi

i chwf* wybod eu tueddiadau, yr hyn a ddywed y rhai sydd yn

gwybod y wyddor o yraeDyddeg (phrenology) ; efelly, y sawl na

wyr y wyddor hon yn eich mysg chwi dadau, mynwch wybod gan

y rhai a wyr, cyn gosod eich plant i ddysgu unrhyw alwedigaetb-

au ; cyst hyny lai i chwi, na chosti eich plant i ddysgu yr hyn

bethau nad oes ynddynt un tuedd naturiol.

Costiodd plant llawer yn ddrud iddynt i ddysgu oelfyddydau ;

ond wedi yr holl gostau, aeth y cyfan yn ofer, o herwydd " treca

anian na dysg.'' Gwelwyd rhai gofiaid, seiri pren a maen, masg-

nachwyr, cyfreithwyr, pregethwyr, ac offeiriaid, &c, y naill yn

hwsraon, a'r Hall yn eurycb, y naill yn gwicwr (pedler), a'r Hall

yn fwnwr, neu lowr, a thyna y pethau a fynant fod,. er gwybod a

medru gwell, ac uwch galwedigaethau ; o ganlyniad, gwell i bawb

rhieni wybod holl dueddiadati naturiol eu plant yn gyntaf, cyn

eu gosod i ddysgu un math o alwedigaethau; ac wrth eu dysgu

i wneuthur yr hyn sydd yn naturiol iddynt, hwy a ddysgant yn

gynt, wrth lai o gostau, ac hel'yd hi a etyb y dyben.

Etto, yn mhellach, er gwrthod pethau drygionus a llygredig,

ymarfer nioesau da, dysgu byw yn y byd hwn, nid ydyw hyn oil

ddim yn ddigon, oblegid y mae byd ar ol hwn, a rhaid i ni fyw

yno hefyd. Gan hyny, rhaid i ni barotoi ein hunain r a'n plant

hefyd, er myned yno. Fe elwir y parotoad hwn yn grefydd; felly,

dylech chwi rieni ddysgu eich plant i fod yn grefyddol.

Y mae achubiaeth eneidiau eich plant i fywyd tragywyddol, yn

gorphwys i raddau pell arnoch chwi rieni. Dyry Solomon yr

addewid y bydd i'r pientyn a hyfforddir yn mhen ei ffordd, beidio

ymadael a hi.

Hefyd, yr oedd yn arferiad yu mysg yr hen dduwiolion gynt, i

ddysgu eu plant i fod yn grefyddol. " Mi a'i hadwaen ef (meddai

y Goruchaf am Abraham), y gorchymyn efe i'w blant, aci'w

dylwyth ar ei ol, gadw o honynt ffyrdd yr Arglwydd,gan wneuth-

ur cyfiawnder a barn."

Cawu hefyd fod hyn yn orchymynedig iddynt yn Deut. iv, 9..

Efelly, gwelwn ei bod yn ddyledswydd arbenig ar bawb yn Israel

ei chyflawni.

Hefyd, nid ydym niunau,dan oruchwyliaeth y Testament New-

ydd, yn ol o gael cyfielyborchymyn, trwy enau Paul yn Eph. vi,4>

" Chwithau dadau (medd efe), na yrwch eich plant i ddigi©.j
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ond maethwch hwynt yn addysg ac athrawiaeth yr Ar-

glwydd."

Y neb a sylwo ar y dyfyniadau uchod, a wel am ffordd yr Ar-

glwydd, mai un ydyw ; Athrawiaeth yr Arglwydd, vn ydyw ; ond

ffyrdd dynion, Rawer vdynt, a'u hathrawiaetb.au fel gwallt eu

penau mewn amledd.

Yn awr, heb ymhelaethu ar y petbau hyn, o herwydd eu bod

yn betbau dadleuol, terfynaf trwy roddi gair o gynghor i bawb

rhieni, i ddarllen llawer ar y Beibl, ac ystyried yn sobr beth a

ddywed ef am y rhai gynt, beth oeddynt hwy yn broffesu? beth a

fwynbaent oddiwrth fod yn grefyddol ? Y pethau hyny a ddysg-

asant i'w plant, wrth gwrs. Dy wed yr ysgrythyr, y " crybwyllas-

ent am danynt, pan eisteddent yn eu tar, pan rodient ar y ffordd,

pan orweddent i lawr, a phan godent i fyny." A thrwy wneutb.

ur felly, ennillasant iddynt eu hunain euwau da, ae anrhydedd, a

bywyd tragywyddol yn dal yn y diwedd ; ac y mae eu banes wedi

ei gadw, eu rhinweddau wedi eu nodi er esiampl i ni, fel y can-

lynem eu holau. Gan hyny, anwyl Gymry, gwnawn ninnau oil

yr un modd, fel yr etifeddom yr unrhyw freiniau.

Yn awr, rhaid terfynu, oblegid " nid da gormod o ddim," nac

am ddim.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Abwydyn (sef John Richards, Dinas).

CAM-GYHUDDWYR Y SAINT,

Mae yn gof gan ein darllenwyr am y llythyron byny a yrwyd

yn ddiweddar gan ddau Gymro o St. Louis, yn cam-gyhuildo y
Saint o angharedigrwydd, twyll, aml-wreigiaeth, &c, yr hyn a

gyhoeddwyd trwy boll bapyrau y wlad. Yn awr, mae y llythyr

canlynol yn dynoethi y cyfan; ac yr ydym yn ei adael heb ei

gyfieithu, er mwyn i'r Saint ei ddangos i'r personau oedd yn

darllen newyddiaduron Seisnig. Danfonasom gopi o hono i*r

" Cardiff and Merthyr Guardian/' ac befyd i'r " Welshman.'' Y
llythyr sydd fel y canlyna :

—

Rolling Mill, Bremen, St. Louis, May 3, 1852.

Dear Brother Davis,—I feel strongly impulsed to write a

few lines to you, in order to inforn you of the true state of affairs
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in this city. Through the kindness of some of our friends at

Aberdare, we hear of several false and erronious impressions,

which the people in geueral have (at Merthyr and Aberdare),

relative to the Mormons in this city, caused doubtlessly by the

false and malicious statements of apostates.

Brother Richard Palmer received a " Cardiff and Merthyr
Guardian," lately from his father, in which I saw a letter from

Wm. Davies (Abercarn) and Evan Howell, now residing near St.

Louis. I was truly disgusted with its contents, and I fearlessly

assert that it is nothing but false and exaggerated accounts, which
could not emanate from none but wicked, designing apostates,

infuriated by their deep-rooted hatred to the Mormons.
They (Wm. Davies and £. Howell) state that the Saints are

very unkind to each other here, and that they have been very

unkind to thvm, &c. This statement I boldly deny; and to the

reverse, I say that the Mormons have been very kind to them
(considering circumstances), especially to Wm. Davies; and no-

thing but ingratitude of the blackest kind, could have obliterated

from their memory the obligation they are under, even to the

Mormons.
In order that you may knoiv these men, I shall relate how

they became so exasperated against the Mormons; and I shall

also exemplify a little of the "unkindness" of the Mormons
to them,

Wm. Davies and E. Howell joined the Saints a week or two
before they left Wales. Davies had been a Mormon before that,

but by some means or other he got cut out of the Church. After

we entered the ship in Liverpool, we had to wait a day or two in

the river Mersey, in order to have a fair wind to take us on.

While we were there, Wm. Davies fell into a great rage, because

the provisions were not distributed (according to bis ideas)

fairly, or at least quick enough : his rage was so unbounded that

he really had the appearance of a madman ; he cursed and swore

most terrible, and U6ed the most obscene language, calling Orson
Pratt and others the most infamous names. His eyes fairly ap-

peared to 6tart from their sockets with the intensity of his passions.

He had all his boxes, &c, lowered to a boat, and oidered bis

trembling wife and children unto the same, and payed the water-

man to take him ashore, which he did ; but as they reached the

6hore, Daviess paroxism having subsided by this time, he repent-

ed of what he was doing, and he desired the waterman to row
him back to the vessel again

!

All this passed by, and the Saints were counselled to be careful

and kind to him, for we all looked on him as a man who could
not bridle his passions, and we all felt pity and commiseration
for him, considering it a peculiar failing in his nature.

Throughout the length of our voyage to New Orleans, we had
great trouble in cooking our food, the. galley not being big enough
to «ook for so many ; consequently, each family had to cook i«
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their turn, which was only twice a day : but for fear of offending

Wm. Davies, and causing another disturbance, we all consented to

give him the privilege to cook whenever he liked.

Davies continued to be very outrageous and unruly, and having

some influence over Evan Howell, he soon led him astray also,

Evan beiug naturally of a weak mind, and as ignorant as he

was weak. These two were cut out of the church, in a public

meeting one Sunday morning, on bourd ship, for their miscon-

duct.

When we arrived in New Orleans, there were several of the

Brethren, who had not sufficient money to take them up the

river to St. Louis ; consequently, they must have had to abide in

New Orleans, had not the charity and kindness of the Saints

provided for them. They made a collection before we arrived in

New Orleans for the poor, in order to defray their expenses up
the river ; thus they gave the chance to all the passengers (rich

and poor) to go as far as St. Louis, New Orleans being a very

nnhealthy place, and by far too hot a climate for Europians.

Wm. Davies was one of the number who had not enough of

money to take himself and family up to St. Louis; well, we
offered money to him, that he might come along with us ; but I

suppose that he was ashamed to receive so much kindness from

those whom he had abused so much. So he stayed in New
Orleans; and while there he was taken very sick, and almost lost

his life through his timerity : he also buried his youngest child

while there ; and having gut means some bow, he embarked from

there to St. Louis. While on the river, hi9 wife was taken severe-

ly in the Cholera, and in this state they arrived here; and

undoubtedly they must have had to go to the hospital, or poor-

house, had it not been for the kindness of Brother John Phillips, of

Ponty-pridd, who took them (sick as they were) unto his house,

and provided them with food, and found William work; and in

all he proved to him kinder than y brother. But Davies soon

forgot this ; and because John was favouring and defending the

Saints, he (Davies) threatened to give him a thrashing, not long

after this. So you see a few specimens of the unkindness of the

Saints to him.
E. Howell came up with us from New Orleans; and when he

arrived here, he was taken with the Welsh Saints over to the

Illinois coal diggings, where they found work for him and several

of us strangers; they also helped them to remove their luggages.

Evan says in his letter, that he had to dig his own wife's grave

;

this, undoubtedly, is true: but we must consider circumstances

before we impute this as unkindness in the Saints. The Illinois

coal diggings is an exceedingly unhealthy place in the summer,
and it was to an unusual extent last summer; and when Evan's

wife died, I don't think there was one of the Saints there but

what was sick with the ague, and he being tvell, there was no one

more fit to do it ; besides, they did not reside in the immediate
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vicinity of the Saints, and they might have died all without

their knowledge.

But Evan Howell did not state in his letter that his wife was
over here in Missouri, staying a month in one of the Saints's

houses, on purpose to change the air ; he also forgot to state

that poor Rachel Price (of Owrnbach) laid his wife out when dead,

when she (Rachel), was unable to stand on her feet with sickness,

caused by the ague.

But just for an illustration to the fact that the Saints in St.

Louis are really kind to one another, I shall only state that over

2000 dollars were distributed amongst the poor in St. Louis the

last twelve months, as reported at our last General Conference.

The letter also states that the Saints, ere they leave Wales for

this country, are promised some land "gratis'' in St. Louis.
This assertion of his I need not deny, only merely state that it

betrays his ignorance and a certainty that all that belieye him
have nothing on their shoulders but a wooden head !

Evan states that Brigham Young has twenty-four wives. I

wonder how he (Evan) found out the definite number, for it has
been rumoured here that he has about ninety; some say fifty,

and others thirty, varying from ninety down to a cypher. And
a respectable locking Welshman called lately on us, stating that

he came from California through the Valley, and that while there

he saw Mr. Young, and he had two wives ; so I cannot think
what foundation E. H. had to state that he (Brigham) had
twenty-four. He had no foundation, only his desire to do barm
to the cause in Wales ; for I got so firm a foundation to say that

he has no more than one, as he has got to say that he got twenty-

four, for we are over a thousand miles distance from the Valley,

consequently we know as little about it as you do in Wales. He
also states that about 200 of the Saints that came along with us
in the " Ellen Maria," are dead : this is a most swollen exagger-

ation, for if he had said thirty, I would believe him to be over

the mark.
His stating that the heads of the Church in St. Louis go out on

the Sabbath a shooting, &c, is, in fact, nothing else but a false-

hood. But he might have seen some of the "Jack'' Mormons,
who are neither Saints nor Gentiles ; for it is a general practice

in St. Louis for people to go a shooting, fishing, &c, on a Sun-
day. I would have noticed some other statements of Evan
Howell's, only that this sheet again is full ; and I am afraid that

it will not be intelligible to you. Please to give my love to all

the Saints, especially to those of Aberdare, Cwmbach, Merthyr,
and Pendaren, not forgetting your consort and yourself.

Your affectionate brother in the everlasting covenant.

Alfred J. Wood.

P.S.— If any body should inquire about us, say that we are

quite well, and that I am delighted with this country, especially in
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this season of the year, and that I rather live here than in

Aherd are.

I must say that Win. Davies has told roe that he only joined
the Saint this last time on purpose to have his passage cheaper to

America than he otherwise would.

If any body should like to hear further from me, I will answer
any inquiries, relative to this country, and relative to the Saints;

let them write, and I will answer them. My adress is, " Alfred J.

Wood, Rolling Mill, Bremen, St. Louis, Mo., N. America."

Y CLEFYD MELYN,

NED YSFA AM ADR AWSTRALIA.

Mr. Gol.,—Y mae y clefyd hwrj, fel y gwyddoch, yn ddrwg, ac

yn wreiddyn pob drwg ; ac felly yn sicr o fod yn farwol ; ac fel

y mae yn ddrwg genyf eich hysbysu, fod amryw wedi eu cym-

meryd yn gleifion o'r clefyd hwn yn yr ardaloedd hyn, ac y mae
yn getching

;
gan hyny, y mae perygl i rai o'r Saint ei gael; o ba

herwydd trefnais y cyfarwyddyd canlynol o feddyginiaeth, i'r neb

a glywo yr ysfa yn dyfod yn agos i sefyllfan ei galon.

Dichon nad ydyw pawb yn adnabod y llysiau y cyfeiriaf atynt

;

gan hyny, gosodaf ychydig nodiadau i lawr yn gyssylltiedig a'u

henwau.

Rhodderi'rclaf hanner dram o'r llysieuyn a elwir " Rhwd aur;"

y mae yn tyfu ar dir sycb diffrwyth, rhy ddiffrwyth braidd i ddim

arall dyfu arno; " a dram o'r llysiau a elwir " Gwaeau y Cyfoeth-

ogion;" er dyfod i feddiant o hwn, cymmerwch yspectal yr hen

Fathew gynt, ac edrychwch yn union o'ch blaen, a chewch eu

gweled yn tyfu ar gefnau Ananias a Sapheira, a Demas, ac ereill

liaws, heb eu henwi. Malwch yn llwch hanner wns o wraidd y
llysieuyn rhinweddol a elwir " Lies aur i'r meirw ;

'' Y mae hwnw
yn tyfu o amgylch tai boneddigion, ac yn blodeuo yn y fan y
byddo'r boneddwr farw, felly hawdd ei adwaen.

Etto, cymmerer wns a hanner o nodd y peraroglyn hoenus hwnw
a elwir " Boddlonrwydd ;'' y mae hwn bob amser yn tyfu ar dir

da. Y mae arogl hwn yn anmhrisiadwy ; ond gwell mwynhau
o'r nodd.

Etto, dram o flawd " Gobaith.'' Gofalwch wrth gasglu y llys-

ieuyn hwn, oblegid mae dan fath o honynt ; tyf yr un drwg ar

hen foncyfEon dififrwyth anwybodaeth ; ond tyf yr un da ar y
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graig a elwir " Sicrwydd.'' Cymmysgwch y cyffeiriau uchod oil, a

gwnewch yn belenau o fainiioli pys cyffredin. Ac er bod yn

gwbl iach, rhaid cymmeryd tair neu bedair o'r rhai byn bob dydd,

a gofaler yn gyntaf oil, fod yn rhaid cael gronyn bach o'r llys-

ieuyn a elwir " Ffydd,'' (un o'r hadau, cofier) ; hawdd adnabod

hwn, oblegid y mae ef yn tyfu a'i frig i lawr, a'i wraidd i fyny.

Llyncwch un o'r hadau er mwyn agor y ffordd i'r pills fyned dan

wraidd y drwg i'r galon.

Yn awr, ddarllenydd ti a wyddost nad oes neb meddygon yn

gwella y cleifion heb gymmeryd eu cyffeiriau, felly finnau gyda

y rhai hyn ; ond y mae edrych a meddwl yn ddifrifol am y llysiau

tra rhagorol hyn, yn sicr o esmwythau ychydig ar y claf. Etto,

y mae pawb am feddyginiaeth rad ; wel, dyma bills heb ddim duty,

prynwch heb arian ac heb werth.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Graig-ddu. John Richards.

LLYTHYR O'R GOGLEDD.

Mr. Gol.,—Byddwch gystal a chyhoeddi y llythyr canlynol yn

yr Udgorn. Dichon y bydd er lies i lawer, er creu ynddynt

ymddygiadau amgenach.

•« St. George, Mai 20, 1852;

" Anwyl Lywydd W. S. Phillips,—Yr wyf yn s;yru hyn o
lythyr atoch, gan elch hysbysu fy mod wedibodyn Nghymmanfa
Sir Fflint y Sul diweddaf. Cawsom gymmanfa dda iawn, yn yr
hon y cadarnhawyd dwy chwaer, ac yr ordeiniwyd un offejriad.

Mae y swyddogion mewn gwell undeb nag y gwelais hwynt erioed

o'r blaen o lawer, ac yn penderfynu gosod pob mesurau mewn
gweithrediad.

H Maent yn llwyddo hefyd yn well nag y buont er ystro. Yr
oeddynt yn pregethu allan o fewn y pythefnos diweddaf yn agos
i Wrexham ; a daeth y Methodistiaid yno i ganu, i'r dyben o'n

rhwystro ; a daeth pobl ddigrefydd yno hefyd gyda wyaa clwc er eu
taflu at y Saint. Ond wrth daflu y wyau clwc, tarawodd un o

honynt yn erbyn talcen un o'r Methodisiiaid, yr hwn a aetb i

ymgyfreithio a'r lleill o'r herwydd. Ar ol myned i'r llys, gofyn-
wyd i'r Methodist gan y barnwr, paham yr oedd yn aflonyddu y
Saint ? a dywedodd ei fod wedi cael ei serfio yn right, a bod gan y
Saint awdurdod i bregethu a chael llonydd, yn gystal & rhyw
enwad arall.

" Buont hwy, ynghyd ag enwadau ereill yn foddion i'a batta! i
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gael ystafelloedd, er body Brawd William Parry we*di cymmeryd
Thai i gyunal y Gym an (a, trwy iddyot fyned at y Stewardiaid;

ond wedi y cyfan, cawsom dy gw **g helaeth, ac atebodd y dyben
vn rhagorol, a phregethasoro allan i gynnulleidfa fawr o bobl.

" Ydwyf, eich brawd, yn yr Efengyl,
" John Parrst."

Mae y Methodistiaid wedi bod yn dangos en castiau er ys rhai

blynyddoedd, yn y gogledd, ac hefyd yn y Deheudir, sef trwy

ddyfod i ganu i gyfarfodydd y Saint, i'r dyben o'a hattal i gynnal

eu cyfarfodydd. Er cywilydd i'r Methodistiaid yr ydym yn

dywedyd hyn : gobeithio y bydd y tro hwn yn rhybydd trwy

y wlad, rhag ofn i fobl ddigrefydd ddyfod atynt gyda wyau clwc;

ac yr wyf yn meddwl y byddaf yn y teimladau hyny ag y gallaf

waeddi, Amen, pan glywaf y newydd.

W. S. Phillips.
14, Castle St., Mertb>r Tydfil.

AMRYWIAETHAU, &c.

SwydOogion Utah.—Mae Orson Hyde (Mormon) wedi ei enwi

}'r Senedd gaD y Llywydd, fel Barnwr cydweinyddol yn Nhir-
iogaeth Utah, yn lie Brocehus, yr hwn a roddodd ei swydd i

fvny; ac y mae Mr. Willard Richards (Mormon), wedi ei enwi
yn Ysgril'enydd i Utah, yn lie Harris. Rhoddodd y Barnwr
Brandebury, o Utah, ei s-wydd i fyny ddoe (Mai 7). Nid ydym
yh gwybod etto pwy fydd ei ddilynydd ef.

—

New York Tribune.

Newyddion o Utah.—Mae newyddion diweddar a dyddorawl
o Utah i'w gweled mewn colofn arall. Ymddengys fod y Mor-
moniaid yn myned yn mlaen yn llawen a llwyddiannus. Mae
Brigham Young, pen yr Eglwys a'r Diriogaeth, yn resiadwr

{tactician) rhyfeddol o dda. Pa beth bynag a ddywedir yn erbyn,

ei athrawiaethau ysbrydol,maeyn ddiau fod rhai o'i athrawiaeth-

au daearol yn neillduol o dda. Y mae efe yn weitbiwr—yn
feddyliol, a chorfforol ac nis gall neb o'u ffydd ef fyw dan ei

lywodraetb, os na lafuiiant am eu bara.—New York Herald.

Sommam. —Mae y rhai fu yn dymuno llwyr ddinystr tiriog-

aeth y Saint wedi cael eu sioini yn ddirfawr, byd at ddystaw-

rwydd. Yn lie cael milwyr i'w dyfetha, mae y Saint wedi cael

Barnwyr o blith eu hrodyr : ac y mae'r " barnwyr anghyfiawn''

hyny a cbwennychent ddarostwng y Saint, wedi darostwng eu
hunain, ac wedi cael eu hanghymmeradwyo yn fawr.

Daeargrtn.—Am ychydig cyn wylh o'r gloch, ar foreu j
dydd laf o Fehefin, teimlasom ni a'r rhan fwyaf o drigolion
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Merthyr, ysgydwad daeargryn am yspaid hanner mynyd, neu
ragor, yr hyn a berodd ddychryn nid bychan i lawer. Yr oedd

swn rhyfedd hefyd yn dilyn yr ysgydwad. Nid oes hanes am un
niwed, sercb fod yr ysgwydiadau yn lied rymus; le, mor rymus
nes y meddyliem fod ein swyddfa yn dyfod i lawr.

Am bob petb a brynoch, a werthwch, neu a hurioch, gwnewch
gytundeb teg a chywir yu mlaen Haw ; ac nac esgeuluswch hyny
trwy glvwed neb yn dywedyd wrthycb, " Ni fydd i ni angbytuuo
yngbylch pethau bychain a dibwys.''

Nis dichon dyn feddiannu dim ag sydd yn well na gwraig dda;

na dim ag sydd yn waeth na gwraig ddrwg.

Os mai segurdod yw gwreiddyn pob drwg, yna y mae priodas

yn werth rhywbeth, canys y mae yn gosod llawer gwraig dlawd

i weithio.

Ymfodo.—Ni fydd un llongaid o Saint i Ymfudo oddiyma cyn

mis lonawr nesaf. Cofied pawb am hyu,fel na byddoeisieu boli

yn mhellach.

Cymmanfaobdd.—Cynnelir Cymmanfa Sir Frycbeiniog, yn
Aberhonddi, ar y 27ain o Febefin; Sir Fynwy, yn Nhredegar, ar

y 4ydd o Orphenaf ; Dwyreiniol Morganwg, yn Mertbyr, ar y
lleg; Gorllewin Morganwg, yn Abertawy, ar y 18fed; Llanelli,

yn Llanelli, ar y 25ain; Caerfyrddin,yn Nghaerfyrddin, ar y laf

o Awst ; Sir Aberteifi, ar yr 8fed ; Gogledd Penfro, ar y 15fed ; a

Deau Penfro, ar y 22ain.

Iggf
3 Traethodac ar Wyrthiau.—Bydd yr Ail Rifyn neu

Draethawd yn dyfod allan gyda'r Udgorn hwn. Y mae y
galwad am y Traethodau hyn yn fwy na'n dysgwyliadau, ac y mae'r

brodyr braidd yn gyffredinol yn haeddu eu canmawl. Gwyddom
am un gangen a werthodd 300 o bonynt mewn un cyfarfod ; a

derbyniasom ninnau yr arian dranoeth.

(§^r CoSer fod y tanysgrifiadau at y Drysorfa Ymfudol i gael

eu talu i'r Llywydd Phillips erbyn y 24aiu o'r mis hwn.

|§^ Dymuna y brawd Richard Morris ar y Saint sydd yn
dyfod a llyfrau ato ef i'w rhwymo, am beidio bod yn hir heb

ddanfon am dauynt.

Taliadau o Mai 27 hid Meh. 9.— Sir Fynwy, £2; Sir

Aberteifi, £2; Gorllewin Morganwg, £2; Sir Fnint, £\ ; Pont-

ypridd, £ I 4s 2c; Llanfabon 6s b\z ; Cwmbach, Is 2§c ; Aber-

amman, £1; Dowlais, 4s 4c; Hirwaen, 4s; Mertbyr, £1 Is;

Pendaren, 7s ; Cefu, 17s :— Cyfanswm, £12 5s 2c.

^iT Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

I. 9AAIS, ABOBAFFYD0, M EBTHT R-TYDFIL.
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Rhif. 13.] MEHEFIN 26, 1852. [Cyf. IV.

COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL

Prij Awdurdodau Cynnadkdduu Prydeinig Eghvys Iesu Grist »

Saint y Dyddiau Dhveddaf.

[Parhad o dud. 183.]

ANEKCHIAD OLAF Y IXYWYDD F. D. RICHARDS (PARHAD).

Yr oedd gan yr Apostolion gynt lawer o bethau i ymdrechu yn

eu herbyn, o herwydd eu galwedigaeth ; ac felly y mae yn

awr; y mae genym ninnau lawer i'w ddyoddef, a llawer o

bethau i'w cyfarfod. Fel ag y mae egwyddorion gwirionedd

yn dyfod yn fwy grymus a dysclaer, y mae mwy o feini tram-

gwydd ar y ffordd ; ac felly y bydd ar hyd yr boll daith. Ac
fel y byddai fy olynydd yn fwy galluog i afaelu mewn mater

-

k>n, a chario allan yn gywir bob mesurau er belaetbu achos

Dnw, mi a'ch gelwai9 chwi ynghyd er rhoddi i chwi rai cyfar-

wyddiadau mewn perthynas i'ch dyledswyddau a'ch gwaith

^yfodol.

Yn gymmaint ag mai chwi yw y penaethiaid, dymunwn
arnoch i fod yn dra gofalus pwy a fyddoch yn alw i'r Offeiriad-

aeth. Na alwch y rhai hyny y byddo eu hamgylchiadau yn

rhwystro iddynt fod yn ddefnyddiol ; eithr galwch y cyfryw

ag a fyddont o wasanaeth i'r Eglwysi yn y wlad hon, a

mynwch wybod eich bod yn eu galw trwy yr Ysbryd. Frodyr,

pan fyddoch yn galw dynion i'r Offeiriadaeth, gadewch i mi

roddi rheol i chwi—na ddewiswch ddynion dysgedig, neu o

ialentau a chyrhaeddiadau mawrion yn unig, eithr y rhai hyny
13
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ag ydyrit' yn ewyllysio gwneuthar ewyllys Suw ; a hyn jtfyV

meddwl yr Arglwydd. Os bydd dynion o'r desgrifiad hyn yn

meddu y fantais o ddysgeidiaeth dda, goreu i gyd. Oa oes?

ganddynt feddyliaa mawrion, hwy a ddeuant yn enwog yn eie

tn>j trwy lynu yn fanwl wrth gynghorion yr Offeiriadaeth
; y

cyfryw a ddeuaut yn gryfion yn yr Arglwydd, ac a wnant Iawer

er cyflawni ei fwriadau yn y dyddiau diweddaf. Na alwch un

dyn i'r Offeiriadaeth, oblegid eich bod am ddangos ffafr iddo,

canys os gwnewch, efe a wna fwy o ddrwg nag o dda ; ac y mae

dyn yn llawer mwy galluog-i wneuther ewyllys Duw heb 6wydd

na chyda uu, oddieithr fod ganddo feddwl a phenderfyniad i'

fawrb.au ei swydd ; os di-anrhydedda dyn yr Offeiriadaeib,

hi' a dry yn fwy o felldith iddo nag o fenditli. Yr wyf yn

llefaru meddwl Duw wrth bawb sydd yma; am hyny, edrych-

wch at y petbau hyn, a'r Arglwydd a rydd i chwi ddoethineb i

weithredu yn gyfiawn.

Nid yw yn iawn caniatau i'r Henuriaid Teiihiol grwydro oddi-

amgykh i rywle yn ddiattalfa. Ac nis rhoddwn i gynghor

iddynt gael eu danfoc i faes llafur heb un terfynau iddo, oddi-

eithr i gyflawni rhywbeth neillduol ; eithr bydded iddynt gael

eu gwahanol faesydd llafur, a byddent iddynt deimlo yr en nor
anymddibynol a chwithau, neu ryw awdurdod arall yn eu cylch,

fel ag i ddefnyddio eu hawdurdod mewn modd priodol. Nid oes

neb uwchlaw myned yn anymddibynol, bydded ef yn mha sefyll-

fa bynag y byddo. Fe gymmera dyn fwy o ofal am y gwaitb,

pan fyddo maes wedi ei benodi iddo, o herwydd efe a deimla y
caiff ef yr anrhydedd am yr hyn a wneir yn y rhan neillduol

bono o'r wlad. Na fydded i'r rhai sydd yn ewyllysgar (yr wyf

vn llefaru am bawb ag ydynt yn eich Cynnadleddau, y rhai sydd

a'u hymddygiad yn gysson), gael eu cadw yn ol ganeich esiampi-

au chwi, eithr tywyned eich golenni ar bawb oddiamgylch. Y

mae hyn o'r pwys mwyaf. Yr wyf yn teimlo yr Ysbryd yn

gorphwys arnaf y fynyd hon. Hyn ydyw, frodj-r,—y bobl «'•

fyddant yr hyn yw yr Offeiriadaeth. Chwi a ellwch gymhwyso y

rbeol hon, ac nis metha bytb. Pan yr wyf fi yn galw brawd i'r

Offeiriadaeth, nid wyf yn edrych cymmaint ar alluoedd dyn,

eithr os bydd ganddo olwg ar waith Duw, y mae yn iawn : o*

oes ganddo olwg syml at ogonfant Duw, mae y dyn hwnw yn'

Jawn,acy mae pob cymhwysderau yu gynnwysedig yn hyny,
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Os bydd ef felly, nls gall canmoliaethau ei ddenu, ac nis gall

bygythion ei niweidio, eithr efe a wna bob peth er anrhydedd a

gogoniant i Dduw. Drachefn, yr ydych chwi wedi eich galw i

fod yn Feistri. Yna, frodyr, byddwch yn baelionus, a'r rhai ag

ydynt o danoch a'ch bendithiant, a pha fwyaf y bendithiocb

chwi hwynt, mwyaf oil y bendithiant hwy chwithau, ac y ceis-

iant wneuthur daioni i chwi yn mhob dull. Eithr os bydd rhyw

raifo honoch yn teimlo raegys i gyfyngu ar ysbrydoedd eich

brodyr, cofiwch y gall amser ddyfod pan fydd y rhai y llywyddwch

chwi drostynt yn awr, yn llywyddu etto drosoch chwi: am hyny

byddwch yn baelionus tuag at eich brodyr, a hwy a'i trosglwydd-

ant yn ol i'ch mynwesau chwi, a chwithau a fyddwch yn ymwyb-
odol eich bod wedi gwneyd eicii dyledswydd.

Mae hwn yn amser pan ag y teimla y Cynnadleddau fod y

galwadau arianol arnynt yn hytrach yn dryinion. Ymddengye

fod y galwadau tuag at y Demi, a'r Drysorfa Ymfudol Barhaus,

ynghyd a'r costiau perthynol iddynt, yn galed ar y rhai hyn)-

sydd a theuluoedd, ac y mae fy nghalon wedi ei harwain i ystyried

eu hamgylchiadau arianol,acyr wyf yn teimlo am yrhai a roddas-

ant euffyrlingau yn ol eu gallu,y canteu gwobrwyo yn y byd hwn,

a'u coroni,os yn flYddlawn,abywyd tragywyddol yn y byd a ddaw.

Frodyr, os oes teuluoedd gan y rhai sydd yn teithio gyda chwi,

bydded iddynt gael eich bendith. Ac mi a ddywedaf yn y man
yma ei bod yn anmhosibl i'r Llywyddiaeth benodi y maesydd

llafurneillduoli'r boll rai syddyn teithio; eithr os gall Llywyddion

y Cynnadleddau gytuno a'u gilydd ynghylch cyfnewid eu Henur-

laid teithiol, bydded iddynt wneuthur felly, ac hysbysu y Llyw-

yddiaeth yn Liverpool. Mae yma fagwrfa i'r Offeiriadaeth ; &

dichon cyn pen deg mlynedd y bydd y rhai y llywyddwch chwi

arnynt yn bresennol, yn cael eu gosod i lywyddu arnoch chwi

;

ao am hyny, ymddygwch fel ag i fod yn abl i'w cyfarfod hwynt

mewn dydd dyfodol. Mae yn dda genyf fod hyn genyf i'w ddy-

wedyd, na ymddygais i erioed mewn unrhyw ffordd ag a achosai

i mi ofni cyfarfod 4'm brodyr drachefn, dros ba rai y llywyddais,

byd y nod pe byddai i'r dafol droi, a hwythau i lywyddu arnaf fi.

Y peth nesaf yw cadw Cof-lyfrau da! Dymunaf gael eich

sylw at hyn ya uniongyrchol, Mae gan rai o'r Cynnadleddau

gof-lyfrau da, ac ereill fel arall; eithr yr wyf fi am i chwi gadtf

eof lyfrau yn y fath fodd fel y galloch osod eich dwylaw ar ««*•
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holl aelodau, ac yna nis gellwch achwyn nas gellwch gael gafael

ynddynt : a mynwch ysgiifenwyr ag a edrychant aty pethau hyn.

Chwiiiwch allan y dynion mwyaf manwl i lanw y swydd o ysgrifen-

ydd. Yrydvs wedi colli golwg ar y pethau hyn i raddau mawrgan

y byd yn gyffrediri, eithr mae yn rhaid edrych ar eu hoi yn awr.

Pe buasai y teulu dynol mewn trefn briodol, ni a allemolrhaia

ein hachyddiaeth yn ol at ein tad Adda, a gwybod o bwy y
tarddasom, neu o bwy y disgynasom, a phwy yn mysg ein CA'n-

dadau a dderbyniasant yr OlYeiriadaeth santaidd,os oedd rhywun.

Mae yr Iuddewon yn dra manwl ynghylch y pethau hyn, cyn

belled ag y caniata eu sefyllfa wasgaredig. Wei, gadewch i ni

efelycbu yr Iuddewon yn y peth yma. A phan fedyddioch un-

rbyw bersonau, gosodwch i lawr ddydd eu genedigaeth, a'r lie eu

ganwyd, a phob peth neillduol, ac yna pan fyddont yn myned

adret' i Seion, gallant gymmpvyd y coTriodau hyny gyda hwynt.

Ali a fum yn Nhy yr Akglwydd, ac yn cymmervd enwau y

brodyr a ddaethent yno am ryw amser; ac yr oedd rhai na

wyddent pa le y bedyddiwyd hwynt, na'r amser, na dim arall

perthynol i'w derbyniad i'r Eglwys. Mae y pethan hyn o bwys

mawr, frodyr, a gobeithiaf yr edrychwch chwi fod eich ysgrifen-

yddion yn gofalu am danyn't. O, y fath beth gogoneddus fyddai

pe gallem gael amseryddiad ac oedran ein cyn-dadau a'n cyfeill-

ion, y rhai ydynt wedi myned i fyd yr ysbrydoedd.

Y mae trefn o gadw Cof lyfrau (a'r un oreu ag wyf fi erioed

wedi weled) yn Nghynnadledd Glasgow, ac os ydych yn ewyllysio

cael adysgrifen o'r neillduolion, ysgrifenwch at Ysgrifenydd y
Gynnadledd hono. Nis gall neb fyned oddiyno heb fod hyny yn

wybodus, a'r achos yw oblegid fod eu cof-lyfrau yn cael eu cad\r

mewn trefn dda.

Y mae rhai rhesymau cedyrn i gael dros edrych ar ol byn,

eanys fe ddaw yr amser pan fydd y bobl yn foddlawn rhoddi yr

byn oil a feddant yn y byd bwn, a hanner o'r hyn a ddysgwyl-

iaut yn y nesaf, er bod mewn cymdeithas a'r Saint yn y Dyffryn,

pan na fydd heddwch a diogelwch ond yn Seion yn unig. Ao y
mae'r dydd yn dyfod, ac nid yw yn neppell, pan na dderbynir

neb oni ddygant eu credlythyrau priodol. Bydded i ni gael ein

Cof lyfrau yn gyflawn, a gwybod pwy sydd yn deilwng o'n ffydd

a'n bymddiried, ac i gael eu cymraeradwyo i'r Offeinadaeth a'r

^aint yn Seion.
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Mae yn rhaid i mi gynnyg ychydig awgrymiadau ar bwnc yr

Ymgasgliad, fel y gwypoch chwi pa fodd i'w osod flaen eioh

Cynnadleddau. Y cyfarwyddiadau a gafodd y Llywyddiaeth yn

Liverpool ydynt, fod i'r Saint yrugasglu ar tayd yr hen ffordd hyd

ties y bydd yn gyfleus i'w dant'on ar hyd yr un newydd, ac am i

ni fod a'n golwg am agoriad. Yr ydym wedi darfod danfon y
Saint i St. Louis, canys y mae Uawur o'n brodyr wedi myned yno

ac wedi marw ; mae rhai wedi colli yr Ysbryd a gwrthgilio, ac y
mae llawer, pan gyrhaeddant yno, yn myned yn glaiar a difater.

Yr ydym ni wedi bod wrih ein gwaith am y deuddeg mlynedd

diweddai", yn ymdrechu casgln y Saint ynghyd yn America, ac

nis gallasom ei wneuthur hyd yn hyn ; ond yn awr, mae yr holl

Saint ynghylch ymadael o St. Louis, a'r cynghor oddiwrth y
Brif-Lywyddiaeth at y Saint yn y wlad hon,yw arcs yma hyd

nes y gallont fyned drosodd yn gwbl i'r Dyffryn.

Y rhai a ddanfonwn ni trwy y " Drysorfa Ymfndol Barhaus,"

nis danfonwn bwynt i ymbalfalu eu ffordd, eithr ni a ddanfonwn

rhyw ddynion ffyddlawn gyda phob llwyth, fel y gofaler am
danynt; a chan mai nid ein dyben yw gadael i neb aros yn St.

Louis, bydd i ni eu llyfru i fyned drosodd yn gwbl. Bydd i

bawb roddi rhwym-ysgiifau dros daliad yr arian a warir er eu

trosglwyddo i'r Dyffryn. Pe na fyddai i ni fel hyn fod yn ofalus

yn ein trefniadau, buasaii'r Drysorfa ddyoddef colledion mawr-

ion o berwydd afiechyd, marwolaeth, a gwrthgiliad ; canys

diammau y try rhai ymaith oddiwrth y gwirionedd ; ac oddieithr

i ryw ddarpariaeth gael ei gwneyd gyferbyn a chyfnewidiadau

felly, cawsai cyllid y Drysorfa eu lleihau yn lie eu cynnyddu.

Wei, nid ydym yn dysojwyl danfon neb ond Saint da, ond etto y
mae yn anghenrheidiol i gael trefniadau fel y rhai hyn.

Yr wyf fi yn gorfoleddu, frodyr, fy mod wedi bod yn alluog i

ddanfon y nifer gyntaf trwy y " Drysorfa Ymfudol Barhaus!"

Yr wyf wedi danfon 250 i ddechreu, a gosod allau oddeutu

£24,000. Mae hyn yn fwy nag a dderbyniwyd i'r Drysorfa, eithr

trwy fenthycia ychydig gannoedd o bunnau, y galluogwyd ni i

ddanfon allau gynnifer. Danfonasom allan gyda hwynt ddau

o'r dynion goreu oedd genym ; meddyliwyf y rhai goreu at y
gwaith hyny ; dynion o brofiad, ac yn meddu cyrahwysder

na'.uriol at fusnes felly. Ydyw, mae y " Drysorfa Ymfudol

Barhaus'' wedi dechreu gweithio, ac y mae wedi ei bwriadu i fod
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yn un o'r offerynau mwyaf pwerus er ymgasglu y Saint ya yr

oruehwyliaeth ddiweddaf hon. Mi a wn fod genych ddynion dr>

drosodd yn Seion, y rhai ydynt yn myfyrio eich lies, a gwn ei

fod yn eu calonau i wneyd daioni i chwi a holl ddynolryw, ac o'r

herwydd hyny y cynghorasant y Saint i aros yma hyd nes y gall-

out fyned yn gwbl i'r Dyffryn. Wedi ystyiied pob amgylchiad

cliwi a ddywedwcb y bydd yn well i'r Saint na allant fyned yn

ailaen yn eu cyfer, aros yma flwyddyn neu ddwy yn hwy, na

myned i St. Louis, ac efallai wadu y ffydd, neu golli eu bywyd-

au yn mysg y drygionus, O herwydd y cyfnewidiad hwn, y
misoedd Ionawr a Chwefrcr fyddant y tymmor i ymfudo, yn lie

y misoedd Medi, Hydref, &c, megys hyd yma.

Gofynwyd cwestiwn gan yr Henuriad Marchant, mewn per.

thynas i'r pris cludo oddiyma i'r Dyffryn, os oes eisieu j620 y

pen. Dyrnunaf ddweyd, na fydd y swm yma yn ofynol yn yr

amser dyfodol, o herwydd fod y Saint wedi gadael y Taleithiau.

Yr oedd eisieu y swm hon hyd yn bresennol, uhlegid y galwad

mawr am anifeiliaid a wageni ; ond ni fydd felly o hyn allan, ac

o ganlyniad bydd y draul rhwng y wlad hon a'r Dyffryn yn

llawer llai. Y Llywyddiaeth yma a roddant rybydd mewn
perthynas i'r Drysorfa Barhaus ; eithr fe fydd y Drysorfa bono

yn gwbl with lywodraeth y Brif-lywyddiaeth, a chaiff ei defnydd-

io yn ol ea gorchymyn hwy.

Dymunwn ar Lywyddion Cynnadleddau i wasgu yn neillduol

ar eu meddyliau, ac ar feddyliau eu brodyr yn eu gwahanol

Gynnadleddau, mai dyledswydd pob dyn yw talu ei Ddegwm cyn

gadael y wlad hon, a pheidio gwneyd darpariadau i gymmeryd

pobl i'r Dyffryn heb gynghor y Llywyddiaeth yn Liverpool.

Nid yw yn ddoeth i gynghori, na chymmeradwyo i wyr fyned

i'r America heb eu gwragedd. Ni wyddis pa brofedigaeth.au

y dygwydd i wraig neu ferch gael eu barwain iddynt, tra na

fyddo y gwr a'r tad gyda hwynt. Am hyny, cymmerwch bob

cyfleusdra i rwystro amcanion y gelyn.

Llyfrau, Stars., a chynnydd dyledion, yw yr hyn a ffur6a fy

nhestun nesaf. Mae dyledion y gwabanol Gynnadleddau am
lyfrau, yn cyrhaedd oddeutu £2,500; ac y mae'r dyledion hyn

ar eu cyrnnydd, ac am hyny mae yn bryd i eawi yraegnio, ac

ymdrechu clirio y dyledion hyn yraaiih. Yr wyf yn cael fod gau

j rhan fwyaf o'r Cynuadleddau yn agos cvmmaint ag a allanA
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*iaeatbuT, ac y tnae rbai yn teimlo y baich yn hytrach ya drwm

i gyfarfod a'r costiau achlysuvol, eithr mi a ddywedwn wrth y

cyfryw, Byddwch amyneddgar a llawn ffydd, a'r Arglwydd a rydd

i chwi allu i wneuthur yr hyn a ofvnir genycb. A pbob dyn a

Toddo ei ddylanwad i mewn, ac a adawo i'w boll enaid fod yn y
gwaitb, a fydd yn alluog i'w wneuthur, ac ni chain" dim €i rwys-

-tro. Gan hyny, bydded yn un o'r pyneiau mwyaf eu pwys yn

eicb. Cynnadleddau, i bregethu ynghylch y llyfrau a'r Stats, a'r

anghenrheidrw.ydd o gadw yn glir a'r swyddfa. Mae yn rbaid i

rai wasgu hyn ar eich rneddyliau, canys y inae yn anghenrheid-

iol i ry w drefniadau gael eu inabwysiadau yn union er cael yr

arian i mewn am y llyfrau a'r Stars sydd ynsefyll allan yn eicb

Cynnadleddau. Eithr mi a wn eich bod yn foddlawn ei wneu-

thur; ac am hyny, defnyddiwch bob adeg i osod y mater yn

ffyddlawn o flaen y Saint. Anfonwch allan eich Henuriaid a'cls

swyddogion lleol i bregethu egwyddorion cyntaf yr Efengyl

;

eithr pan fyddoch yn myned o flaen y Saint, na ofalwch gym-

-maint ynghylch egwyddorion dechreuol yr Efengyl, ond siarad-

wch a hwynt ynghylch pethau tymmorol, a dywedwch wrth y

Saint mai y ffoidd iddynt i gael yr Ysbryd G!an yw gwneuthur

,pa beth bynag sydd eisieu. Gwna yr Ysbryd eicb goleno i

lefaru wrth y Saint un tro, ac wrth y byd dro arall. Gweithred-

wch yn ol y cyfarwyddiadau hyn, ac yna chwi a fyddwch yn abl

•i wneuthur llawer tuag at sefydlu gweithfeydd yn Seion, mewn

-ychwanegiad at glirio ymaith eich dyledion yn y swyddfa: a'r

Saint a gant eu bendithio, a pban gyrhaeddant Seion, hwy a

orfoleddant yn ddirfawr yn y benditbion a dywallta yr Arglwydd

arnynt.

Yn awr, y raae mater bach arall ag sydd genytn iV
drafod, h.y.,arolygu cyfrifon y Trysorwyr a'r Dosparthwyr llyfr-

au. Mae hyn weitbiau yn waitb annymunol, ond etto mae yn

rhaid i ni ei wneuthur cyn y gallwn wneyd ein dyledswydd ; ac

y mae llawer o bethau o natur anmhleseru6 genym ni i'w

gwneuthur yn mblith plant dynion er gwneuthur ein dyledswydd

yn mhob peth. Y mae fl'ordd briodol o wneyd busnes ; a dyled-

swydd pob Llywydd Cynnadledd yw edrych fod gofal yn cael ei

gyrameryd o bob peth, a'u bod yn cael eu cadw mewn sefyllfa

hriodol. Eich dyledswydd chwi yw edrych i mewn i gyfrifon

^icjj gorchwylwyr, a chael en .cy.fr iJon w.edi e.n harol vgn, o lelaf
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bob tro y byddom ni yn cyboeddi era balanee-sheet chwarteroT; s

phan geir gwall yn ein balance-sheet ni, na aroswch dri neu

«hwecb mis cyn yr ysgrifenwch i'r swyddfa hon yn ei gylch. Oa

wrth arolygu cyfrifon eich gorchwyliwr y bydd ihywbeth heb foil

yn ddigon eglur i'w ddeall yn iawn, edrychwcb ato ; ac yna chwi

a gedwch Lywyddiaeth eich Cynnadleddau mewn anrhydedd, ac

a rwystrwch fe ddicben y dyn sydd a'i sefyllfa felly, rhag llad-

rata arian yr Eglwys, ac efallai rhag gwrtbgilio a myued i lawr

i uffern.

Y fatbydyw cyfiwr presennol y gwaith hwn ag a ymddiriedir

i'o gofal ui, fel nas gall Llywyddion y Cynnadleddau, yn ueill-

duol y Cynnadleddau roawriou, aberthu eu haraser er myned i

bregethu mewn lleoedd newyddion, gymmaint ag y buont yn ar-

ferol o wneyd byd yma. Yr wyf yn ewyllysio llefaru wrtbych

ynghylch y pwnc hwn. Yr wyf yn gwybod fod llawer o honoca

yn dra chelfydd i osod ein bathrawiaethau gerbron y bobl, ac y
mae hyny yn anghenrheidiol weithiau ; eithr yr wyf fi yn fynych

wedi meddwl hyn,mai person ag sydd newydd ddyfod allan o'r byd,

a'r hwn ag sydd yn teimlo awydd i ledaenu y gwirionedd, ac yn

ewyllysgar i ddyfod allan, a chynnorthwyo y rhai hyny oddiwrth

ba rai y mae efe newydd dderbyn gwybodaeth a bendithion, yw

yr iawn fath o ddyn i'w ddanfon i bregethu i'r byd. Mae y dyn

newydd ei eni i'r deyrnas, ac yn llawn o'r Ysbryd, ac yn barod i

gymmeryd gafael trwy gynnorthwy y rhesymau byny a'u hargy-

hoeddasant ef; a bydd i'r cyfryw un yn gyffredin brofi, yn

llwyddiannus. Yr ydych chwi yn llawn o resymau ac egwyddor-

ion llywodraeth, ac, os byddwch yn fiSyddlawn, chwi a fyddwch

yn alluog i ddethol dynion i bregethu i'r byd, ac o ganlyniad

bydded i chwi gyfyngu eich hunain i bregethu i'r Sains, yn fwyaf

neillduol, a bydd i'r Saint fyned a phregethu i'r byd ; a'r chwior-

ydd hefyd, ac fel y dywedwyd, hwy a " faeddant y pregethwr

goreu yn y wlad.'' Myfyiiwch i ddanfon allan i'r byd y rbai hyny

a fyddant fwyaf galluog i osod allan eiriau y bywyd yn y fata fodd

ag i ddwyn yr onest i weled ac ufvddhau y gwirionedd. Os bydd

rhai o'u dychweledigion yn ddynion avianog, dysgwch iddynt ea

dyledswydd mewn perthynas i'r degwm, ac adeiladiad Seion,

Dangoswcb i ddynion pa fodd i ddefnyddio eu harian er anrhyd-

edd a gogoniant Daw. Nis ceisiwn i gan ddyn i wneuthuaf

unpeth ag na cbredwn a fyddai er ei les ef yn gystal a. mins&tu.
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Eich dyledswydd a'ch hawl chwi yw rhoddi cynghor mewn per-

thynas i ddefnyddio arian, nea UDrhyw beth arall perthynol i

iachawdwriaeth y Saint; mewn gwirionedd, frodyr, eicb dyled-

swydd chwi yw edrych ar ol llesoldeb y Saint, a phregetba

ynghylch y pethan hyny a berthynant iddynt fwyaf. Yr ydym
ni ag sydd wedi dyfod o'r ochr arall, wedi clywed rhai o'a

gwyr mwyaf ysbrydol yn pregethn ynghylch ychain, wageni, coed,

hoelion, &c.

Nidwyf yn gwybod fod anghen i middywedyd llawer ynghylch

degwm, eithr y peth blaenaf a mwyaf ydyw, fod pob person ©

eiddo i dalu y ddegfed o'r byn sydd ganddo ef neu hi cyn ymad-

ael o Liverpool, er lies gwaith yr Arglwydd ; ac y mae'r arian

hyny yn ddarostyngedig i orchymyn y Llywydd Brigbam Young.

Nid yw yr hyn sydd yn cael ei gasglu yn yr ynysoedd hyn, yn

dd'egwm ; eithr yn gymmaint ag nad oes digon o arian degwm i

ddechreu adeiladu teml a. bwynt, y mae hyn yn alwad oddiwrth y
Brif-Lywyddiaeth ar y Saint yn Mhrydain Fawr i gyfranu ea

hatlingau tuag at adeiladu ty i Enw yr Arglwydd, lie y tywallt

Ef ei fenditbion ar y rhai ffyddlawn.

Y rhai hyn, frodyr, yw y pethau mwyaf pwysig a chwennych-

ais osod o'ch blaenau. Y mae llawer o bethau ereill, eithr yr

wyf o bryd i bryd wedi eu cyhoeddi yn y Star, ac o ganlyniad

y mae yn afreidiol llefaru yn eu cylcta yn bresennol. Yr wyf yn

gweddio ar i'ch aelodau, dros ba rai y llywyddwcb, gael tueddiad

ynddynt i ddilyn eicb esiampl dda yn mhob gair a gweithred dda.

Y mae llawer iawn o drin a thori ymaith wedi bod yn y
flwyddyn ddiweddaf, ac y mae yn beth da, canys aibeda i ni y
Jrafferth o gasgln llawer un. Mae genym ddigon o gymmeriadau

felly yno, acniJ oes yiinra un awydd i fyned a rhai o'r wlad yma
i fwyhau eu rhif. Fel y byddoch yn trin y pren, efe a dyf yn

1'wy helaethlawn, a'i wreiddiau a afaelant yn well, nes y byddo y
pren yn cynnyddu a llwyddo, gan fyned gryfach gryfach hyd

ganol dydd.

Bydded i'r Arglwydd eich bendithio chwi mewn doethineb a

dylanwad i lywodraethu ei bobl mewn pob cyfiawnder, yr hyn yw

taer weddi eich gostyngedig was a'ch cyd-lafuriwr yn achos eia

Gwaredwr. Amen.

[Mewn ychwanegiad at hyn, mae y Star yn cynnwyg copi

o'r " Memorial" a anrhegwyd i'r Llywydd F. D. Richards, er cof
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am ei lafur diflino yn mhob dull tra y bu yn llywyddu ar yr

Ynysoedd Prydeinig; yr hwn a gafodd ei arwyddo gan yr boll

frodyr ag oeddynt yncyfansoddi y Cyngbor.

—

Gol. ya Udgorn.]

£ PISTOL Y LLYWYDD S. W. RICHARDS AT Y SAINT
YN YR YNYSOEDD PRYDEINIG.

Aswtl Saint,—Mawr yw y dyddovdeb cyssylltied'g agadeilnda

teyrnas Dduw yn mhlith cenedloedd y ddaear, yr lnvn a ddwg »

ymarferiad bywiog bob ymegniad o eiddo yr euaid hwnw i ba un
-y cyflwvnwyd, i uurhyw raddau o bwys, ofal y Saint. O herwydd
byn, taimlwn yn ddyled arnom i'r rhai a edrychant tuag atom am
gynghorion, i gynnyg y cyfryw sylwadau, yn moreu ein gweinid-

ogaetb, ag a dueddant i ychwanegu ae amddiffyn y dyddordeb
hyny,yn ei berthynas cyffredino] a lies presennol a dyfodol t

Saint, fel y byddo i deyrnas Dduw baihau i ledaenu ei dylanwad,
ei gallu, a'i llywodraeth ar y ddaear.

Y mae gan bob dyn a fedyddiwyd i Grist, trwy rinwedd y
cyfammod newydd a thragywyddol, ddyled-swyddau i'w cyflawni,

a gweithredoedd i'w gwneuthur, y rhai, os gadawa hwynt beb en
gwneutbur, a brofant yn sel ddiogel o gnndemniad. Cyflawniad

buan a ffyddlon o'r dyledswyddau, neu ofvnion byny, yw yr unig

beth a gyfiawnha, neu a lanha blant dynion oddiwrth ystaen eu
heuogrwydd, ac a rydd bawl iddynt i deilyngdod y cyramod, fel

y delo eu gwisgoedd yn wynion trwy waed yr Oen. Fe fydd gan
bob onest ei galon agyfarainododd a'i Dduw,ddymuniad i ddy6gu
ewyllys Duw ; a chan fwynhau Uawer o'i Ysbryd, efe a geir o

hyd yn rbi.dio gvda ei ddyledswycM, yn llwybr doethineb, yr byn
aydd heddwch, ac yn tywys i fywyd.
Y mae ymarferiad dyddiol y corff yn gydweddol a'i gyfansodd-

jad, i ddarparu dros y bywyd manvol hwn, ac y mae parhaus

ymarferiad y meddwl yn anghenrheidiol er ei briodol amlygiad,

fel y byddo yn cael ei gyfaddasu at bob rawynhad a all gwybod-
aelh ei gyfranu; eitlir fe ddvlai ymdrechiadau pob un o bonynt
gael eu doeth gyfeirio, fel y byddo y canlyniadau goreu fo posibl

yn dilyn; a thra fyddo un yn diwallu anghenrbeidiau yr amser
presennol, bydd y Hall hefyd yn diwallu anghenrheidiau y dyfod-

ol diddarfod- Ein bwriad presennol yw cyfeirio y meddwl at rai

o'r dyledswyddau hvnv a deilyngaut sylw uniongyrchol y Saint

yn yr Ynysoedd Prydeinig, ac ar ba rai y mae llwyddiant y
gwaith yn ymdrlibynu.

Dyledswydd boll aelodan Eglwys Crist, yw gweddio yn fvnych
er yr Arglwydd, fel y cafi'ont lawer o'i Ysbryd i'w harwain i bob
gwirionedd ; ranys efe a ddyw edodd y rhoddid ei Ysbryd mewn
Rtebiad i weddi : rboddi beibio pob cablu, yr byn a duedda i

dramgrcyddo eicb cymmydog, eich brawd, neu cbwaer—canys

•fmae yr bwn y daw- rhwystrau tnvyddo ; bwrw hsibjo eich boil
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ymgecru, a'ch amrafael, y naill tuag at y Hall; nid yw casineb,
amryson, ac ymraniadau yn ganiataol i fod yn mhlith y Saint, y
raaent hwy o ysbryd y diafol, ac nid o Dduw ; am hyny, gochel-
wch bob rhiih drygioni ; byddwch gymmwynasgar i'r naill y
Hall, ac adeiladwcb eicb gilydd i fyny ; byddwch yn lanwedd,
rhinweddol, a daionus, yn amyneddgar raewn gnneuthur daioni

;

ac yn ddiweddaf, ymgeisiwch ymddilladu eich hunain a,ac yn yr
ymarferiad cysson o bob rhinwedd ag sydd yn peithyn i dduwiol-
deb, yr hois a addurna ac a wna yn ddymunol ei nieddiannvdd.
Felly bydded i bawb trwy eu hymddygiad patrynol eu hunain,
a'u buchudd deilwng, fod yn dystion byw i bawb oddiatngykb, o
allu Duw, irwy Efengyl ei Fab, gan fyw yn boll oidinhadau a
chynghorion Duw.

Dyledswydd pob pen-tenlu, yw edrych fod pob aelod o'i deulu
ef neu hi, yn cael ei ddysgu yn briodol yn yr boll ddyledswyddau
hyny ag sydd yn gydweddol a'u hoedran a'u seiyllfa mewn
bynyd: ac yn gymmaint a bod priodas yn sefydliad o eiddo
Duw, dyledswydd y gwr yw cam ei wraig ac ymddwyn tuag ati

mewn pob tiriondeb, megys y mae Crist yn caru ei Eglwys, dros
yr hon y mae ei fraicb o drugaredd o hyd yn estynedig allan er

achub; eithr ei ddyledswydd ef yw caru ei Dduw yn ddirfawr,

yn fwy na'i wraig, ei blant, ueu hyd y nod ei fywyd ei bun, onide
nid yw yn deilwng o deulu. Dyledswydd y wraig yw caru ei

gwr, a dangos yr unrhyw gyda'r holl ufydd-dod ewyllysgar
bwnw, i'w gynghorion cynawn ef, ag a ofyna Crist oddiwrtb ci

Eglwys; megys ag y mae Crist yw Pen yr Eglwys, y bydrio

yntau befyd yn ben ar y wraig, fel y caffer ynddynt esiampl
deilwng o santeiddrwydd a duwioldeb i'w gosod o tlaen eu plant,

a bod i'w plant gael eu dysgu i rodio yn y cyfryw.

Dyledswydd y rhieni yw dycgu eu plant, pan yn ieuainc,yn
ffyrdd uniawn yr Arglwydd ; eu dysgu i weddio; i garu eu
gilydd, a'u rhieni, fel y byddo ofn Duw arnynt, fel y byddont
yn barod, pan yn wyth mlwydd oed, i gael eu l.edyddio, ac i dyfu
i fyny yn ordinhadau Duw, gan fod yn meddu gwybodaeth o
ffyrdd bywyd, a chyfranogi o freintiau a bendithion ei deyrnas;
fel y dangoso pob teulu batrwn odrefn y nefoedd, mewn rheol-

eiddiad, llywodraeih, ufydd-dod, a phob rhinwedd ag sydd yn
hynodi y drefn nefolaidd, ac ewyllys Duw \n cael ei gwneutliut

ar y ddaear megys ag yn y nefoedd.

Felly bydded i bob un rodio yn llwybr ei ddyledswydd. ac an-

rhydeddu y cymmeriad o Saint, a gwybod yn ddiammau fod Duw
wedi darparu moddion er eicb perflTeithiad

;
gan hyny, y mae yn

dyfod yn ddyledswydd ar bob un i ymaflyd yn y lleshad o'r

moddion hyny. A ydych chwi yn gofyn pa beth ydynt ? Yr ydym
yn ateb, Apostolion, Propbwydi, Efengylwyr, Bugeiliaid, Ath-
rawon, a Diaconiaid ydynt, wedi eu rhoddi er perffeithio y Saint.

a gwaith y weinidogaeth ; fel yr argyboedder y drygionus ac y
dyger hwynt i wybodaelh Duw, trwy lafur au ymdrechiadau y
»ejnidogaeth hono. Gwna cyflawniad y dyleds«yddau a ber'
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thynant i'r gwahanol swyddi hyn effeithio ar sefyllfa, nid Saut yn
tinig, ond pechadur hefyd ; nis gall un enaid gael ei berffeithio

bebddynt, onide y mae Duw wedi gwneuthur tt'olineb, ae

wedi rhoddi rhoddion ofer i ddynion. Eithr pwy a gyhudda
Duw o ffolineb ? neu a ddywed with yr Hwn a gyflawnodd ei

ewyllys ei hun, Paham y gwnaethost felly ? Os ordeiniodd ef

swyddogion ei Eglwys i fod yn gyfrwng trwy yr hwn y mae
perffeithrwydd i ddyfod i'r Saint, yn gystal ag i dwyn yn mlaen
waith y weinidogaeth, nis gellir cael bendithion y naill na'r Hall

yn un man arall, a chan byny y maent hwy yn He Crist, yr hwn
wedi ei berffeithio, a ddaeth yn aivdwr iachawdwriaetb.
Bydd i ni yn awr gyfeirio at ddyledswyddau rhai o'r swyddog-

ion hyn, yn eu gwahanol faesydd llafur, megys ag sydd wedi ei

benodi iddynt dan ein Llywyddiaeth ni.

Y mae Bugeiliaid a Llywyddion Cynnadleddau ynllanw sefyllfa

dra chvfrifol, a'u dyledswydd yw gwylio dros y praidd a gynwyn-
wyd iJJynt gyda gofal tadol, i'w llywodraethu gyda phob tirion-

deb a chariad, etto gydag uniondeb, mawredd, ac anrhydedd

;

edrych fod pob dyn dan eu Llywyddiaeth yn sefyll yn ei gyfran
a'i le, ac yn llanw y swydd yr anrhydeddir ef a hi yn yr Offeir-

iadaeth, gan gydawni yn ffyddlawn, etto yn ddoeth, ddyled-
svyddau y swydd y mae yn ddal, fel y byddo yn barod bob
amser, i roddicyfiifda am eiorchwyliaeth i'w uchelachmewn swydd.
Bydded i Lywyddion y Cynnadleddau anrhydeddu Llywyddion
y Cangenau o danynt, os ydynt yn deilwng; ac os nad ydynt yn
deilwng, bydded iddynt edifarhau a dyfod felly, neu gael eu
symud, a llanw eu lleoedd gan ddynion ag ydynt yn deilwng; a
gofyner i bob un ddwyn y baich a berthyn iddo, neu mewn geir-

iau ereill, ateb cyfrifoldeb yr ymddiried a osodwyd yuddo ; a
bydded yn wybodus fod ei wisgoedd yn Ian, a'i ymddygiad yn
ddihalogedig gan ragrith. Dyledswydd pob Llywydd Cynuad-
ledd yw edrych nid yn unig fod Cof-lyfr y Gynnadledd yn cael

ei gadw yn ffyddlawn, eilhr edrych fod pob Cangen yn cofnodi
pob dygwyddiad o bwys perthynol i'r Gangen houo

;
pa un bynag

ai marwolaethau, genedigaethau, priodasau, derbyniadau neu
symudiadau aelodau, neu pa amgylchiad bynag a all effeithio er

lle3 y Gangen, gan roddi pob hysbi/siaeth addas gyda phob nodiad,

yr hwn, pan gyho'eddir ac y cynnwysir yn Nghof-lyfr y Gynnad-
ledd, a gyfansodda hanes cryno n'r Gynr.adledd.

Hefyd, dyledswydd pob Llywydd Cynnadledd yw edrych fod

gwerthiad y llyfrnu yn ei Gynnadledd yn cael ei ddwyn yn
mlaen yn ddoeth, a bod pob ymdrechiadau yn cael eu gwneuthur
er hwylusu hyny yn ac allan o'r Eglwys; ac o hyn allan dys-
gwylir y gwna efe ei bun yn bersonol hysbys o'r ffaith, fod yr
arian a ddanfonir i'r swyddfa hon, ynghyd a'r llyfrau yn nwylaw
y dosparthwr, yn ol pris y swyddfa (dyledinn cangenau yn gyn-
nwysedig), yn ddigon i gyfartalu y cyfrifon a'r swyddfa hon ar
dJiwedd pob chwarter. Nid yn unig y mae Uesoldeb y swyddfa
yu gofyn hyn oddiar eich dwylaw, eithr y mae'r bobl y
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llywyddwch arnynt yn hawlio eich amddiffyniad chwi o'u

biawnderau.
Esgeulusdod pellach ar ran y Llywyddion, nis gellir ei esgusodi.

Ni ddylai y hobl, Irwv eich esgeulusdod chwi, gael talu swm o

arian a gawsant eu givario gan y dosparthwr, yn unig o herwydd
bod eich teimladau chwi wedi bod mor dyner, fel ag i'w ystyried

yn drosedd ar foesgarwch cyffredin, i wneuthur eich dyledswydd

o chwilio ei lyfrau ; megys ag y mae wedi bod hyd yn hyn. Nid
yw y fath foesgarwch a hyn yn perthyn i'n crefydd ni ; am
hyny, rhaid ein hesgusodi ni am beidio ei ganiatau mewn ereill.

Mae rhai o'r Cjnnadleddau yn gwneuthur ymdrechiadau rhagorol

i ryddhau eu hunain oddiwrth y fath feichiau anghyfiawn ; ac o&

bydd eu Llywyddion yn ddoeth, dysgwyliwn y cant eu gwaredu
rbagddynt yn yr amser dyfodol. Dysgwylir i'r lioll ddosparthwyr

sydd a'u cyfrifon yn fwy na phymtheg punt y chwarter, dalu pob

pythefnos i'r swyddfa hon, a'r rhai sydd dan y swm hono,unwaith

y mis.

Dysgwylir i Lywyddion y Cynnadleddau ddefnyddio eu ham-
seri ofalu am y Saint, a gwaith y weinidogaeth, ac na fyddo yn
cael ei drafferthu yngbylch gwerthu llyfrau, neu unrhyw fusnes

arall ag a fyddo a thuedd i dynu eu sylw oddiwrth ddyledswydd-

au uniongyrchol eu Lly wyddiaeth. O herwydd hyn a drygau

ereill ag ydynt wedi bodoli, y cyfododd yr arferiad a benodl

Henuriaid Teithiol, i'r dyben o gymmeryd gofal ychydig Gang-
enau o Gynnadleddau. Mae rhai o'r Cynnadleddau yn ddigon

lliosog i gyfiawnhau y drefn hon, eithr nid ydynt ond ychydig.

Pe buasai pob swyddog yn ngwabanol Gangenau yr Eglwys yn
sefyll allan yn ysbryd eu swydd, gallai llawer o'r Henuriaid

Teithiol gael eu rhyddhau o'u ilafur presennol, a myned i blith j
rhai hyny nad ydynt etto wedi clywed yr Efengyl yn cael ei

phregethu, eithr sydd yn dyfal ddysgwyl gwawriad y dydd ded-

wydd hwnw pan y daw iachawdwriaeth atynt hwythau; ac felly

y lledaenid y deyrnas ar led, ac y cynnyddai ei llywodraeth.

Dyledswydd yr Henuriaid yw profi y byd, a'i wneutbur yn y
ffordd ag y mae Duw wedi benodi, fel y byddont yn dystion dros

y rhai a gant eu cyfiawnhau, ac yn erbyn y rhai a gondemnir;—
ac wrth hyn yr adwaenwch ei ddyscyblion Ef, os porthant chwi,

a'ch dilladu, a rhoddi arian i chwi, a derbyn eich tystiolaeth.

Ond tra na fyddo Henuriad Teithiol yn myned allan i bregetbu

i'r byd ond yn unig ar y Sul, ac yna yn dychwelyd i blith y Saint,

nid yw yn profi y byd, nac ychwaith yn rhoddi cyfleusdra iddynt

hwy i'w brofi ef ; a thra fyddo ef felly yn methu cyrlawni ei ddy-

ledswydd, peidia il.iwer o'r byd i ddyfod dan gondemniad, ac y
mae'r gwaith yn cael ei fwyhau, mewn rhai enghreifftiau, i

flynyddoedd o wasanaeth diofal, tra y gallai misoedd fod wedi

cyflawni yr un gwaith.

Mewn rhai amgylchiadau nid oes y fath gyssylltiad yn bodoli

rhwng Llywyddion y Cangenan a Llywydd y Gynnadledd, ag y
dylai fod, yr hyn sydd yn gwneyd ei iafur ef yn anhawdd, ac
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weitbiau hyd y nod yn aunymunol. Frodyr, Hi ddyisf
hyn fod.

Dyledswydd pob swyddog yn nheyrnas Dduw yw troi ei galon,

Bi deiniladau, a'i serohiadau tuag at ei Lywydd ; ac megys ag yr
ydych yn ceisio atu ysbryd yr Arglwydd i'cb galluogi i wneuthur
pi ewyllys, felly gyda'r un awydd y dylech geisio am ysbryd,
ewyllys, a golvgiadau eich Llywydd, i wueutliur yr unrhyw gvda
phob gostyngeiddrwjrdd calon, ac yn fwy felly oblegid eich bod
yn dal swydd gyfrifol a dyrchafedig. Os ydych am fod yn debyg
i'ch Meistr, na cheisiwch byth wneuthur ewyllys eich hunain,
eithr ewyllys yr liwn sydd fwyaf. Y dyjji hwnw na thry ei galon
yn gwbl al ei Lywydd, fel ei gynghorwr uniongyrcbo], nis gall

gael gallu i lywodraetbu dylanwad er iachawdwriaeth y bobl

;

nid yw Offeriadaeth Duw yn arddel un egwyddor arall o lywod-
raeth, oblegid ei bod yn bertfaitb, a gofynir perffaith ufydd-dod
gan bob deiliad, pa un bynag ai uchel neu isel, cyfoeihog neu
dlawd

;
pe amgen, nis gailai cyfrifoldeb orphwys He y perthyna;

a phan gymmero dyn arno yr hawl i wahaniaethu oddiwrth ei

lywodraethwr, y mae yn cymmeryd arno yr hawl i fradychu
llywodraeth Duw, a'i gosod yn agored i ddylamvad marwoi
gwrthwynebiad, yr hwn ydyw gallu y diafol. Pe bodolai dryg.
ioni yn ngweinyddiad y llywodraeth, mae gan yr aivdurdod uwch-
ef hawl i ymyraelh.

Nid yw pawb yn berffaith etto, am hyny edryched pob nn o'i

amgylch, ac adnabydded ei sefyllfa. A yw Llywyddion yn colli eu
hawdurdod a'u dylanwad yn mysg y bobl ? Os ydynt, pa beth
yw yr achos o'r drwg hyn ? Ohwiliwch ef allan, a bwriwch ef yn
mhell oddiwithych. Ni raid i chwi ddysgwyl, frodyr, mwy oddiwrth

y rhai y llywyddwch chwi arnynt, nag ydych chwi yn roddi i'r

rhai S3'dd yn llywyddu arnoch chwi. Os ydych chwi yn cym-
meryd y rhyddid i dynu eich teimladau a gwahaniaethau oddi-
wrth eich Llywydd chwi, mae yn rhaid i chwithau roddi yr un
rhyddid i'r rhai hyny y llywyddwch chwi arnynt, a'r rhai a
edrychant atoch chwi am esiampl. Yn hyn, fel mewn pethau
ereill, yr hyn a fesurwch chwi a adfesurir i chwithau drachefn

;

ac os llywodraethwch chwi a Haw drom, ac ni ddygwch faich y
praidd, mae yn rhaid i chwi ddysgwyl yr un mesur oddiwrth y
rhai hyny a lywodraethant arnoch chwithau.
Mae yn rhoddi pleser mawr i ni i wybod nad yw y cyfryw

amgylchiadau, o fewn terfynau ein haduabyddiaeth ni, ond
ychydig iawn ; a He y maent y bodoli, hyderwn y gwna doeth-
ineb ddangos y ffordd ragorach, ac adferu y cydymdeimlad a'r

cyd-ymdrech hyny ag a ddylai bob amser nodweddu teulu Duw,
ac a fu bob amser yn ffordd effeithiol i bregethu yr Efengyl i fyd

amrysongar.

(I'w barhau.)
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6WAH0DDIAD PR SAINT.

Holl Seintiau ffyddlon Iesr.,

'Rwyf 'uawr yn eich cynghori,

Mewn modd prvsur,

I ddyfod o'r goithrvmder,

Lie cawn ni anghyfiawnder,

Tua'r wlad a roddwyd i ni'n rbad,

Lie cawn foliannu,

A byth deyrnasu

Yn ngwyddfod lesu,

'Nol cyrhaedd pen y daith;

A byth ryfeddu'r cariad,

I dragwyddoldeb maith

:

Mor lion y byddwn ger ei fron,

Ar ol dod adrau o'r blinion blaau,

A'r gorthrymderau sydd 'nawr yn blino'n bron,—r

Cavpu roi ffarwel dragwyddol ar fyr i Babilon.

Mae 'nghalon yn hiraethu,

Am fod yn mhlith y teulu

Sydd yno'n moli,

A seinio Haleliwia,

Mewn peraidd sain Hosanna*
Am eu gwaiedu o Babel ddiffaeth gag,

O blith erlidwyr,

A thnvm orthrymwyr,

A'r holl ddifenwyr,

Sy'n nawryn blino'r plant,

Ond henffych ddedwydd foreu

Cawn fya'd o'u plith i bant,

l'r fan osododd Duw yn rhan,

Lie y cawn foii dros fil o flwyddi,

Yn mhlith cwnapeini, sy'n seinio'r uchel d6n,

Gan dyblu'r anthem hyfryd mewn gwynfyd gyda'r Oeii,

Rhymni. William CharlEs.

AMRYWIAETHAU, &c.

Bedyddfan.—Mae y Llvwydd Young wedi rhoddi gorcbrnnu
i adeiladu bedyddfan ar y Temple Block yr hai'hwn.

Mae yn dda genym i allu hysbysu fod yr Heonriaid Franklin

D. Richards ac Erastus Snow, y rhai a adawsant Liverpool ar yr

8fed o Fai, ar fwrdd y Niagara (agerdd-long), wedi cyrhaedd yn
ddiogel yn New York ar y 19eg o'r un mis.

DrwEDiR yn y Deseret News fod teulu y Llywodraethwr
Brigham Young wedi gwau 500 o latheni o frethyn yn ystod f

fauaf diweddnf. *
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Yr oeddid yn dysgwyl y buasai cant o wageni yn gndael y
Dyffryn yn mis Gorphenaf, wedi eu llwytho a blawd, cloron, &c,
ynghyd ag anifeiliaid i'w Uadd, i gynnorthwyo y tlodion ymfudol

ar y gwastadedd,—meddyliwn y tlodion a gerddant, a'r rhai hyny
a ddanfonir trwy offerynoldeb y " Drysorfa Ymfudol Barhaus.'*

Meddyliwvd y gallai y cyfoethogion gynnorthwyo eu hunain. Mae
rhywdyb yn ein penau ni mai y cerddedwyr—sef y Saint byny
a'u voheel-barroivs a'u llaw.geirt, a gant y goreu o'r daith wedi

y cwbl.

Gwn.—Aelodau y Llywodraeth a gynnaliasant Wyl ary4ydd
o Fawrth, yn y Ty Tiriogaetbol, Dinas y Llyn Halen Fawr, yu
vr hbn yr oedd y Llywodraethwr, a phersonau neillduol ereill, yn
bresennol. . Yr oedd y wledd yn gynnwysedig o luniaetb rhagorol

i'r corff, yaghyd a cbanu. dawnsio, areitbio, &c. Mae araeth j
Llywodraethwr Brigham Young i'w gwelod yn y\Star. Cafodd yr

Argraffwyr wyl hefyd yu ysgol-dy y bedwervdd adran ar ddeg o'r

Ddinas, ar y 24ain o Chwefror. Yr oedd y Brif Lywyddiaeth yn
bresennol, a cbafwyd pob llawenydd.

Hindoostan.— Oddiwrth lythyron a ysgrifenwyd gan yr Hen-
uriad W. Willis, yroddengys fod gwaith Duw yn llwyddo yn y
wlad hono. Mae oddeutu 50 wedi eu bedyddio eisoes, ac argoelion

gobeitbiol ia^n am Haws yn ychwaneg. Mae yr unarddeg

brodor a fedyddiwyd ar y 6fed o Ebrill, wedieu henwiaryr enwau
canlynol, sef Orson, John, Parley, Thomas, Wiiford, Amasa,
George, Lorenzo, Erastus, Franklin, a William. Ordeinwyd
Orson yn offeiriad, John yn ddysgawdwr, a Parley yn ddiacon.

Taliadac o Meh. 10 hyd Meh. 24.— Sir Fynwy, £3 ; Gor-

llewin Morganwg, £4; Sir Feirionydd, £2 6s. l^c. ; Sir Ftiint,

£1; Sir Fon, £\ 8s. 1c; Dyffryn Conwy, £1 10s; Pontytypridd,

15s. 6c; Cwmbach, lis. 7§c; Caerdyf, 18s; Aberdar, 149. 6c;

Hirwaen, ]0s; Georgetown, ^£18s.2c; Merthyr, £1 Is; Pen-

daren, 13s. 4c; Ynysgou,7s.—Cyfanswm, £20 3s. 4c.

^§|T Diwallwyd ni o rifynau yr Udgorn, Ath. a Ghyf., a Llyfr

Mormon. Mae rhifynau o Lyfr Mormon ar werth yma etto, a

goreu i gyd pa gyntaf y gyrir i'w bymofyn, Mae yr " Athraw-

iaeth Iachus *' allan obrint.

^jT Gwell i'n gobebydd Phillip Davies, os yw yn caru edrych

ar ol busnes dynion ereill, ofyn i lywydd y gangen.

(j^* Bydded ein gohebwyr yn amyneddgar, ac ymdrechwn
ninnau wneyd defnydd o bob peth a welwn er lies y cyffredin.

Ni ddylai neb roi heibio, oblegid na wel ei ysgrifen gyntaf yn
gyboeddedig. Darllener " Y Gwron a'r Prif-gopyn'' yn y gyfrol

gyntaf o'r Udgorn.

J. DAYIS, AR6KAFFTDB, 8^0»01»)H«, KIBTHYR.



UDGORN SEION,
NEU

Rhif. 14.] GORPHENAF 10, 1852. [Cyf. IV.

GWIRIONEDD AC IACHAWDWRIAETH.

[O'r " Deseret News."]

Ein pwnc yw Gwirionedd ; ein gwrtbddrych yw Tachawdwriaetb,

(Nid yw cymmwynasgarwch annyddorgar yn cyfansoddi unrhyw

ran o gyfansoddiad y rhai cyfiawn ; eithr y maent bwy yn teimlo

dyddordeb yn yr hyn oil a wnelont, a glywont, a deimlont, a

archwaetbont, neu a ymaflont ynddo. A pbabeth yw y dyddor-

deb fawnw ? Gochelyd y drwg, ac ymafaelyd yn y da. I ba

ddyben? Fel yn y diwedd y cyrhaeddont iacbawdwriaetb.

Y mae llawer o bersonau anwybodus ac taunan-gyfiawn, y rbai

nad adwaenant Dduw, ac nad ufyddhant i'w Efengyl, yn meddwl

fod yn rbai<l iddynt fod mor santaidd nes peidio teimlodim dydd-

ordeb mewn caredigrwydd, ffydd, gobaith, cariad, ufydd-dod, ac o

ganlyniad mewn iachawdwriaeth. Ycbydig yn bresennol sydd

genym i wneuthur a'r cyfryw; canys os gall on person fod mor

gymmwynasgar ag i beidio teimlo dyddordeb yn ngwrthddrych

ei ymlidiadau a'i ymdrecbiadau, yua gall un arall, ie, pob person

arall fod yr un mor gymmwynasgar, ar yr un egwyddor; ac ni

dderbynia un dyn a fu, sydd, neu a fydd yn byw ar y ddaear neu

yn y nefoedd, byth umhy w gyfran o ddaioni oddiwrth fydyssawd

wedi ei lenwi a'r fath gymmwynasgarwcb ; y mae yn annyddor-

gar, ac nis gall neb gael dim dyddordeb ynddo, at ddrwg neu dda.

Hyn, ynte, yw dyben a bwriad gwirionedd— i hwylusu iach-

awdwriaeth. Rhoddwcb i ddynion bob daioni arall a ellir ei

enwi, a gwrthodwch iacbawdwriaetb, a pba betb fuasai eu sefyll-

/a? Truenus, truenasyn wir, ie, i'r eithaf ! Pa beth yw iad?

14
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awdwrfaeth ? Dedwyddwch L A ellir dweyd rtfewn gwirionerdcf 1

fd& dyn wedi ei achuh, tra y byddo yn gwbl druenus ? Dim ar

egwyddor arall, ond yn unig ei fod wedi ei achub oddiwrtb dded-

wyddwcb. Pwy sydd yn nieddu y fath iacbawdwriaeth ? Lusiffer

a'i ganlynwyr. Pwy sydd yn dymuno y fath iachawdwriaeili, ac

a ruthrai iV ctaofleidio er ei mwyrt? Neb; raae y diafol ei bun

yn ei ffieiddio, ac y mae yn ddrwg ganudo iddo erioed ymrestru u

dani, ac felly y bydd pob un a ymuno o dan ei faner yntau.

Eithr o ba betb y mae'r iac^anvdwnaeth yr ymgeisia y Saint am
dani yn gynnwysedig? Dediryddu-ch, fma ac yn ol Haw. Eitlu

os mai dedwyddwch yw gwrthddrych a dyben mawr eef dymuniad-

au a'u bodoliaeth, paham y maent hwy yn edrych mor brysur af

ol gwirionedd, ac yn ymgeisjo mor ddiwyd i ddyfod yn santaidd,

megys y mae Daw yii santaidd? Oblegid fod ein Tad Nel'ol

wedi doeth ordeinio inui gwirionedd, wedi ei amlygu trwy fywyd

santaidd a duwiol, yw yr unig foddion trwy y ,rhai y gellir cyr-

haedd dedwyddwch gwirioneddol, parhaus, a nefol, gan fodaa

deallgar fel dyrrion, mewn sefyllfa o ymbrawf a rhydd ewyllys.

Pa betb y mae'r Saint am achub ? Eu heneidiaa. Pa beth a

gyfansodda enaid un o'r Saint? Ei ysbryd a'i gorff. Eithr oni

all ysbrydoedd y Saint fod yn berffaith ddedwydd, a chael eu

bachub heb eu cyrff? Na allant ! Os galkisent, pabam- yr ym-

ddarostyngasant erioed i gytuno ac ymgyfammodi a-'u Tad Tra-

gywyddel yn y nefoedd, i ddyfod i'r ddaear hon er mwyn cael

corff ? Oblegid pe gallai yr ysbryd, pan ya gadael y corff inarwol

hwn yn angeu. am yebydig dymmor, sicrhau perffaith iaehawdwr-

iaeth heb adgyfodiad ac ad uniad a'r corff (fel yr arddengys Mr.

Andrew Jackson Davis, y claerwelydd (clairvoyant), yna gallai yr

ysbryd hwnw fod yr un mor ddedwydd heb fod yn meddu coi tf

erioed, yn union yr un fath ag oedd pan ddaeth o'r nefoedd i gael

eorff; a gwnaihyn brofi y gall' ysbryd fod mor ddedwydd ag

enaid, a bod cread y ddaear hon er mwyn cynnyr&hir cyrff i'r

ysbrydion a genedlwyd yn flaenorol yn y nefoedd, yn wait!.-

afreidiol a ff6l o eiddo y Tad Tragywyddol, y? hynni chwennycb-

wn briodoli i'r Duw a addolwn.

Fe wnaeth Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Pa beth sydd yn

oyfansoddi y ddelw bono ? Ysbryd a chorff ; sef yr hyn a amlyg-

wyd pan oedd Duw yn rhodio, yn ymddyddan, ac yn bwyta

gydag Adda, Enoch, Abrahamr ai: ereill ; achan fod Duw Tye<V
:

<
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tnetel ei gdrffadgyfodedig, mae yn Thaid i'r Saint, er parhau yn

nghyffelybiaeth eu Tad Nefol, fyned yn mlaen at berffeithrwydd,

hyd at gael eu cyrff adgyfodedig hwytbau, onide di phaiotoir

hwynt byth 5 drigfa nefol gyda cborff eu Tad nefol, a'i Fab *f

Iesu Grist, yr hwn hefyd a gyfododd ac a gymmerodd ei gorff, a

chydag ef y Saint a fnont feirw o'i flaen, ac oeddynt wedi derbyn

yr Offeiriadaeth Santaidd.

Ond paham y mae holl glaerwelwyr a mesroeryddion y bedwar-

ydd ganrif ar bymtheg yn gwadu adgyfodiad y eorff? Oblegid

bod eu gwelediad yn aneglur, tywyll, a chyfyngedig, ac nid oes

ganddynt yr awdurdod neu y galln i edrycb i mewn i drigfa J
Dnwiau a'r Saint adgyfodedig; a pban fvddo claerwelydd yn

gweled ac yn ymddyddan ag ysbryd o " fyd yr ysbrydoedd,"

ysbryd yn unig y mae yn weled, canys nid yw yr ysbrydion yr

ymddyddana a hwynt erioed wedi derbyn en cyrff adgyfodedig, ac

nis gallant eu derbyn gryn amser etto ; rhaid iddynt aros eu tro

ar ol yr adgyfodiad cyntaf ; oblegid ni dderbyniasant yr Offeiriad-

aeth Santaidd tra ar y ddaear, o ganlyniad nis gallant hawlio ei

bendithion a'i breintiau, cyfran o ba rai sydd yn gynnwysedig

mewn cael rhan yn yr adgyfodiad cyntaf.

Y rhai hyny ag a gawsant yr Offeiriadaeth Santaidd ar y
ddaear, mewn gwahanol oruchwyliaethau, o ddyddiau Adda hyd

yr Iesu, yw y rhai ag ydynt, gyda'r Iesu, wedi derbyn eu cyrff

adgyfodedig, ac megys yntau yn trigo yn eu tiriogaethau eu

hunain, ac yn cael eu llywodraethu gan y cyfreithiau a fwriad-

wyd yn neillda-ol iddynt hwy, a'f cyfryw ag ydynt wedi en

cyfaddasu i'w cykhoedd hwy o weithrediad
; y rhai a'u gwa-

harddant i amlygu eu hunain i ddynion ar y ddaear, ond yn urrig

i'r cyfryw ag ydynt wedi derbyn y cyffelyb Offeiriadaeth
;
gyda'r

eithriad o agor goruchwyliaeth, ar ol i'r Offeiriadaeth gael «i

ebyrnmeryd oddiar y ddaear, megys ag y cafodd yn fuan ar ol

marwolaeth Pedr, yr hwn, yn mhen amser, a amlygodd ei bun i

Joseph Smith, i'r dyben o roddi iddo ef yr un Offeiriadaeth ; fel

y buasai i fendithion y cyfryw drachefn gael eu mwynhau gan

holl drigolion y ddaear ag a fyddent yn ewyllysgar i'w derbyn,

fel mewn goruchwyliaethau blaenorol.

Er pan mae yr Offeiriadaeth wedi ei chyflawn adferu, gwaith

dyn sydd wedi derbyn yr Offeiriadaeth bono, yw gweinidogaetho.

ynddi er m^yn plant dynion; o ganlyniad, nid oes actios ¥r
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henafiaid, y rhai a feddent yr un Offeiriadaetb, barhau i weinidog-

aethau yn eu swydd ar y ddaear; y tnaent hwy wedi cyflawni eu

gwaith, ac wedi myned tufewn i'r Hen nc yn ymorphwys yn y

mwynhad o'u cyrff adgyfodedig, y rhai nid eu braint yvr eu

dangos i ddyuion drygionus; a phe buasai i ddyn drwg umvaith

weled gogoniant corff adgyfodedig, byddai farw yn ei bresennol-

deb. A phe buasai i glaerwelydd, neu fesmeryddwr, neu rywun

heb feddu yr Offeiriadaeth,yn dweyd iddo weled gogoniant corff

adgyfodedig, ac etto yn fyw, buasai ei haeriad yn croesi gwirion-

edd; eithr gan nad oes un claerwelydd yn cael ei ganiatan gan y
gyfraith nefol i ymddyddan a neu weled person a fu yn meddu

yr Offeiriadaetb. ar y ddaear, a'r hwn sydd wedi cael ei gorff

adgyfodedig, yroae efe yn dra naturiol yn penderfynu nad oe*

adgyfodiad y corff, ac o ganlyniadyn cyhoeddi ei gau-benderfyn-

iadau am ffeithiau neu wirioneddau neillduol. Ac y mae yn

eglur fod hyn yn un o'r pethau hyny y cyfeirid atynt gan Apos-

tol cyntefig, pan y crybwyllodd y buasai twyllwyr yn cyfodi yn y
dyddiau diweddaf, y rhai pe byddai bosibl, a dwyllent hyd y nod

yr etholedigion ; eithr nis gall hyn fod, canys y mae'r Saint ag

ydynt wedi derbyn o'r Offeiriadaeth Santaidd yn adwaen gallu

adgyfodiad y corff, yr hWn sydd i'w ail-uno a'r ysbryd, i gyfan-

soddi enaid diddarfod; ac y maent hwy yn ytndrechu parotoi

bedyddfanau a themlau, yn mha rai i weinyddu dros y byw a'r

meirw, fel na fyddo bendithion y gallu hwn yn golledig i'r sawl

ag ydynt ac a fuont ar y ddaear, yn feddiannol ar golonau cywir.

Ni ddechreuasom ysgrifenu dros nac yn erbyn claerweliad, neu

fesrceryddiaeth
; y mae yn bwnc na feddyliwn ac na ofalwn fawr

am dano; ac unrhyw ddyn a alio gael ei dwyllo gan y fath gym-

mysgedd o wirionedd a thwyll, fel ag y gwelsom wedi eu cyssyll-

tu gan yr awduron a grybwyllasom, nid yw deilwng o Deyrnas

Nefoedd ; ac os oes rhywun yn dewis credu celwydd, a thrwy

hyny etifeddu teyrnas iselach, ar ol i ni gael y fraint o ddweyd y
gwirionedd wrtho, y mae iddo yr un groesaw i'w sefyllfa isel ag a

fuasai iddo i un uchel, pe buasai wedi credu y gwirionedd a'i

derbyn ; mae ein dillad ni yn Ian oddiwrth ei waed; efe yw ei

«ruchwyliwr ei hun am fywyd neu farwolaeth.
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EP1STOL Y LLYWYDD S. W. RICHARDS AT Y SAINT
YN YR YNYSOEDD PRYDEINIG.

[Parbad o dud. 210.]

Mewn trefn i gynnal i fyny ymarferiad cysson llywodraeth Duw,
ac i ddwyn allan y canlyniadau dymunol, y rhai yn wastadol a

gydfynedent a'i gweinyddiadau, teimlwn i ddweyd wrth yr Hen-
uriaid Teithiol, y rli»ii a alwyd i lywyddu dros ddosraniadau,

Rhoddwch anrhydedd i'r hwn y mae anrhydedd yn ddyledus.

Pan fyddo dyn yn cael ei alw i lywyddu dros gangen, ymdrech-

wch i'w gynnorthwyo a'i gynnal i fyny yn ei lywyddiaeth, trwy

ddysgu iddo ddyledsivyddau ei alwedigaeth, a'i gynghori ef mewn
perthynas i gyfJawniad y dyledswyddi hyny, fel y gallo mewn
gwirionedd lywyddu dros y Gangen, a chael yr anrhydedd a'r

fendith aberthyna iddo. Nac ymddarostyngwch i yspeilio eich

brawd o'r hyn beth a fo yn perthynu yn gyfreithlawu iddo.

Bydded i Lywydd pob Cangen lywyddu dros gynghor ei Gangen,

oni bydd amgylchiadau yn gofyn eich cyfryngiad. Yna y mae
eich dyledswydd i lywyddu drosto ef, tra y byddo i lywydd y
Gynnadledd lywyddu drosoch chwithau. A thra bo pob un fel

hyn yn gwybod ei le, ac yn ei gadw trwy feindio ei fusnes ei

hunan, nidi oes dim annhrefn mewn gweinyddiad llywodraeth.

Ond megys pob peirianwaith arall o waith Duw, y mae ymarfer-

iad pob un o'r swyddi yn y corff neu'r Oflfeiriadaeth, yn dwyn
allan fywyd fel eu ffrwyth cyfreithlawn, ac fel hyn y mae iach-

awdwriaeth yn dylifo i'r bobl. Jlewn canlyniad i ymfudiad

blynyddol y Saint i Seion, ac amgylchiadau ereill, y mae Llyw-

yddion y Cangenau yn fynych yn cael eu newid, a phersonau

anmhrofiadol yn cael eu galw i lanw llefydd y rhai a symudwyd.
Hyn a'i gwna yn anghenrheidiol i lywyddion y Cynnadleddau

gyssegru eu hamser i addysgu yr Offeiriadaeth a'r Saint, yn yr

amrywiol ddyledswyddau a berthyna i bob un o honynt, fel y
byddo ty wyllwch ac anwybodaeth yn cael ffoi ymaith, ac fel y
gallo yr Henuriaid ieuainc, gwresog a selog, gael pregethu

egwyddorion cyntaf yr Efengyl i'r byd.

Mynych y clywir Henuriaid llywyddol yn dywedyd byd hedd-

yw, nad ydynt yn deall eu dyledswyddau yn dda, ac na chawsant

eu dysgu yii briodol ynddynt. Oblegid hyn, y dymunwn nodi

yma ; 06 ydych chwi yn dadau, ac yn deall y rhwymedigaethau

ag y syddarnoch i'ch plant, yna chwi a ellwch ddeail ymddang-

osiadau cyffiedin y dyledswyddau hyny ag 6ydd yn rhwymedig

arnocb at Gangen o'r Eglwys. A gaw6ai eich plant newynu, tra

y byddai yn eich gallu i'w porthu hwynt? neu, a gelent fod yn

noeth, tra" y gallech eu dilladu hwynt? a gelent dyfu i fyny

mewn anwybodaeth, a gre6yndod i ddyfod yn etifeddiaeth dra-

gywyddol iddynt, tra y byddo genych ystor o wybodaeth wrth

law,"a pha un y gellwch eu benditbio hwynt? Sicr na wnelech.

Gogoai&nt pob tad a fyddai gweled ei blant yn dyrchafu ar
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esgynfa dealltwriaeth a godidawgrwydd, wedi eu cynnysgaelhn

yn mhob modd i drafaelu yn olion ei draed, pan fyddo ei ben-
lhvydni wedi disgyn i waered i'r bedd ; fel y gallo orfoleddu yn
ei blant, pan y byddont yn ymgynnull oddi aragvlch iddo, a'i alw

yn wynfydedig, gyda'r fath ymlyniad a rydd foddlonrwydd iddo y
bydd i'r gwaith yr hwn a wnaeth ond prin ei ddechreu gael ei gyf-

lawni ganddynt, a'i enw gael anvhydedd er ei dragywyddol ogon-

iant. Felly y dylai fod myfyrdod pob Llywydd i gymmeryd y
llwybr a ddarpara yn helaethaf i ddedwyddoli y rbai bvny a ym-
ddiriedir i'w ofal, fel yn uiwedd ei weinidogaeth, y catfo fendith

ac anrhydedd yn wobr i'w ran. Os ewyllysiwcb i wneutburdyn-
iou da yn ddedwydd, gwnewcb hwynt yn ddoeth, a phorthwcb en
heneidiau a dealltwriaeth y nef, hyd y nod gwybodaeth Duw ;

oblegid hyn yn unig a fydd ddigonol. Bendithiwch y rbai hyny
dros ba rai y mae genych wyliadwriaetb, a chwithau a fendithir

yn eich tro; nid oes un dyn o wir egwyddor a dry ymaith oddi

wrtb ei ddyledswydd er ennill ffafr neu garedigrwydd neb ; ni

vma chwaith ddigaloni gan unrhyw ddrygioni a ddygir i roewn ac

a gynnygir iddo gan elynion y gwirionedd. Y llwybr unionsyth

o uniondeb ac onestrwydd i Dduw, yw yr unig un y gallwn rodio

ynddo i gael ei allu ef i'n cynnorthwyo a'n gwaredu ni.

Wrth 1'od mor rbydd yn gosod allan ein golygiadau ar wein-

yddiad cyffredin y llywodraeth yn rnysg y Saint yn yr amser
presennol, nid oblegid eu bod yn newydd,neu oblegid ua chafodd

y Saint eu dysgu ynddynt or blaen; ond yr ydym yn teimlo j
pwysfawrogrwydd iddynt gael eu cadw yn wastadol o Jlaen y
ineddwl, ac o herwydd fod y gwaith yn wastadol ar gynnydd, dym-
unwn i dynu sylw y rhai rJa allasent gael y cyflensdra i ddyfod

yn adnabyddus a cbyd drefniad pethau perthym>l i'r Eglwys, a'r

egwyddorion wrth ba rai y gwnaetliant danysgrifio. Ni ddylai

unrhyw bersonau gael eu bedyddio i Eglwys Crist heb yn gyntaf

gael eu dysgu yn briodol yn yr egwyddorion hyny ar ba rai y
dysgwylir iddynt i weithredu, fel y gallont ddeall natur y cyfaro-

mod a wnant a Duw, pan dderbyniont yr ordinbad sautaidd hono.

Nid yw yr Henuriaid yn mhob acbos wedi bod yn ddigon gofalus

yn hyn, ond buont yn rhy awyddus i fwyhau nifer y bedyddiad-

au, heb ofalu am y canlyniadau ; ni ddylai hyn fod. Pan fo

personau yn cydsynio i gael eu bedyddio i Eglwys Crist, hwy
ddylent ddeall, eu bod wrth wneuthur hyny, yn gweithredn yn ol

eu hewyllvs eu hunain ; ac yn ol iddynt unnaith dansgrifio i

gyfreithiau Duw, rhaid iddynt ddysgwyl y bydd iddynt aros

wrthynt; canys y raaent yn anymddibynol, ac ni wnant fyth

gydffurrio ag auynadrwydd dynion. Y mae yn vhaid iddynt i

ymroddi o hyny allan i ofyniadauy cyfreithiau hyny; ufydd-dod

a ofynir, ac ni chymmeradwyir dim arall ; ewyllys Duw raid fod

eu hewyllys hwy o hyny allan; ac onide, hyn fydd eu damnedig-
a«th, iddynt ymgyfammodi i gadw cyfreithiau Duw, a thrwy droi

ymaith, a doragant y cyfammod hwnw, ac a ddaethantyn gel-

>yddog gerbron Duw, a rhaid iddynt gael eu gwobr gy-da et» tasi
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Y>iafol. Llswer gwell faasai i'r holl gyfrywrai pe baent heb erioed

;.3!»-lywed son am ffordd y bywyd, nac, wedi ymgyfammodi a Duw,
« droi ymaith yn hollol oddiwrth y cyfryw gyfammod. Bydded
i'r Henuriaid yn yr holl bethau hyn, wneyd en dyledswyddau, fel

na byddo eu llafur yn ofer yn yr Arglwydd, mewn bedyddio
ugeiniau i mewn i'r Eglwys, y rhai mid pes ganddynt amgyffred-

iadau cywir am bethau Duw, nac archwaeth am danyrrt, y rhai,

ar ol bod yn achos o drnllod a rhwystr i ereill. a dorir allan o'r

-Hplwys, ac yna eu cyflwr diweddaf 5 fod yn waith na'u dechreuad.
Ni a allem ysgril'enu yn helaeth ar y dyledswyddau, a phortre-

iadu rhwymedigaethau Henuriaid Israel, v rhai sydd yn ddyledus
arnvnt i Dduw, i'w gilydd, i'r Saint, ac i'r byd ; ac ello yr ydym
yn wybodus y gallai hyny fod yn ddiles, pe na baent yn ceisio

hyw yn ysbryd eu galwedigaeth, a chael oraclau Duw o ; u mewn
eu hunain. Fe all dyn gael gwybodaeth o'r holl gyfreithiau ys-

grifenedig, a'u trysori hwynt yn ddiogel yn ei g<tf; er hyny, fe

gwrdd yn ami -ag achosion i'r Thai nad oes un gyfrairh ysgrifen-

edig yn gymhwysiadol, y rhai a ofynant benderfyniad ei farn

amgenach ei nun ; ac os dr bydd efe yn llawn o Yshryd Duw i

wahaniaethu yn mha le y bydd y drwg yn gorwedd, a'i ddethol ef

oddiwrth y da, fe fydd yn sychaidd ac yn anflrwythlawn yn ei

lafur, a gwarth a fydd cynnyrch ei wernidogaeth. Gan hyny, yr
ydym yn teimlo i ddywedyd, bydded i bob tin fyned at a dysga
ei ddyledswydd, a chyfreithiau Duw,megysag y rnaentyn ysgrif-

enedig. Fe gafodd y Saint y Beibl o'n Maen er eu plentyndod,

ac yn awr hwy a gyfarwyddiri wneuthur eu hunain yn gyfan-

Sfwbl adnabyddu-s a Llyfr Mormonj a>Liyfr Athraw'iaeth a Chyf-
fammodau, a hwy a ddeuant yn fwy cvnnelin a chyfreithiau Duw,
y rhai yn nniongyrchol a fcerthyna iddynt. Ceisiwch ddoethineb
trwy fyfyrdod, a thrwy Ysbryd Daw yr hwn -sydd yn tywys i bob
gwirionedd. Darllenwch y Star, yr hon a. adlewyrcha oleuni ar

eieh llwybr, ac a'ch galluoga i drysori yn eich cof y cynghorion
hyny a roddir er eich iachawdwriaeth, fel y byddo eich goleuni

yn eiddo'r cyfiawn, yr hwn sydd yn llewyrchu ddyscleiriach ddys-
cleiriach hyd ganol dydd.

Mae rhai wedi ymuno aV Eglwy-s, oblegid eu bod yn hoffi

egwyddorion yr -Efengyl, acy maent yn dra roanylaidd yn ngbyf-
lawniad eu dyledswyddau ysbrydol, er hyny gadawant iddynt eu
hunain yr hawlireolieu gorcbwylion tymtnorol o'r neilldu, fel pe
na bae gan Ddu-w ddim i wneyd a phethau-tymmorol. Ni a ddy-
wedwu with y cyfryw rai oil, Yr ydyeh yn twyllo eich hunain, os

ydych yn meddwl y gellweh ymgadw uurhyw hetb oddiwrth yr
Arglwydd, a bod yn gymmeradwy ganddo. Y mae gan yr Ar-
glwydd i wneyd 4 phethau tymmorol, yn gystal a phethau
ysbrydol, a'r daearol yu gystsl a'r nefol ; ni bydd efe yn gyfrifol

nm iachawdwriaeth aeb oad y rhai hyny y mae efe yn eu llywod-

raethu, nid yn «nig yn eu bachosioo ysbrydol, ond tymmorol
liefyd. Fe fu Iesu f«rw i waredu y corff oddiwrth farwolaeth

i*»r aerth yr adgyfodi»d
;
yr ysbryd ei bun nid oedd yn ddigott



329 UDGORN 8EION.

pi. A'r Saint hyny a yraddiriedant iacbawdwriaeth eu beneidiara

i Offeiriadaeth Duw, ond ni allaot ymddiried eu harian, sydd yn
gwneuthur gwawd o'u profles, ac yn bwrw eu bamser ymaith
xnewn ynfydrwydd. Dymunem ddywedyd wrth bawb o'r cyfryw
rai, Ewch, gwerthwcb yr byn oil sydd genych, a chyfranwch as

adeiladu Teyrnas Dduw; telwch eich degymiad i ystor-dy yr
Arglwydd, fel na ddeloch o dan gondeuiniad y Gyfraith Dra-
gywyddol bon, oddtwrth yr hon nid oes i cbwi ubaitb byth an*
xyddhad, cyhyd ag y bydd yr Offeiriadaetb Aaronaidd yn adna-

byddus i weinyddu yn negymau y bobl, oddiethr i chwi gael eich

difa yn y llosgiad. Nid oes gan yr Arglwydd ond ycbydig i

wneyd a'r rhai hyny a feddyliant fwy am eu barian, nag am ei

gynghor Ef ; a'r hwn nad yw yn ffyddlawn dros ei oruchwyliaetb
ddaearol, i'w gwneyd yn wasanaethgar i fwriadau Duw, ni raid

jddo ddysgwyl y caiff y gwir olud ei yuaddiried iddo. Ni a

ddymunem wneyd yn hysbys, gan hyny, y bydd yn ofynol ar y
rhai hyny a ddospartbant eu harian a'u meddiannau yn ddarpar-
iadol i ymgasgiiad y Saint, ag sydd ganddynt ragor na fo yn
ofynol er eu cludiad, y dysgwylrr arnynt i dala eu degymiad i'r

swyddfa hon, fel y byddo bendith yr Arglwydd arnynt hwy a'u

cyfpetb yn dragywydd. Nid ydym yn ewyllysio cuddio y gwir-

ionedd mewn perthynas i'r egwyddorion bywiol hyn, er mwyn
dwyn pechodau dynion ereill ; y mae ganym ddigon o'n heidd-

om ein bunain i ofalu am danynt, ar ol i ni ddweyd y gwirionedd
i'r rhai hyny a deimlant yn awyddus ei dderbyn, a dyfod ya
ddieuog ger bron Duw. Nis gall egwyddor o'r fath bwvsfawrog-
rwydd i blant dynion, ag a deilynga i Dduw roddi dadguddiad
neillduol mewn perthynas iddl, gael ei phasio beibio, fel

peth o ycbydig bwys ; ond y mae yn gofyn sylw manylaf y
Saint hyny a geisiant fyw »t bob gair a ddaw allan & enau Duw.
Y pwnc o ymfudiaJ sydd un a ystyriwn yn deilwng o sylw yr

amser presennol, oblegid ei ganlyniadau i'r Saint, naill ai er

gwynfyd neu er gwae. Y mae yn bwnc ar ba un y mae Duw,
angyliou, a dynion santaidd ar y ddaear, wedi bod yn sylwi arno,

ac hebddo, nis gall bwriadau Jehofab gael eu eyriawni, na'r Saint

gael eu hachub. Y pwnc hwa a dynodd ein sylw yn fwy
neillduol megys yr oeddem yn ystyried cyfryrau aroryw o Gyn-
nadleddau hynaf yr Eglwys yn yr Ynysoedd byn, y rhai a
gwympasant i lawr, mewn fath gyflwr o syrthni, a chysgad-

rwydd annheimladol, ag sydd braidd yn ymddangosyn anmhosibl
i'w cyffroi hwynt i deimlad o'u cyrlwr, ar yr hyn yr edrvchwn fel y
canlyniad o iddym beidio ymgasglu yn brydlawn i Seion.

Pan dderbynia dynion egwyddorion yr Efengyl, a cbael eu
bedyddio er maddeuant o'u pechodau, a derbyn dawn yr YsbrydJ
Glan, mae eu cariad yn wresog, eu llawenydd yn fawr, eu ffydd

yn gref ; a'u gwaith brwdfrvdtg yn dwyn tystiolaeth o'u cywirdeb;.

eu gobeithion yn eglur, a'u boll enaid yn ymddangos yn oleu »
wybodaeth nefol, tray mae ei* gwynehpryd yn traefchu fod Duw
yn trigo o'u mewn. Y cyfryw yw y canlyniadau dymunoi ti
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dderbyniad ordinbadau Duw, yn ngbanlynwyr ffyddlann a gos-

tyngedig yr Iesu. Er hyn i gyd, mae amryw yn cyfaddef f ni

eu bod yn mhen aniser yn colli gwresogrwydd y cariad hwn,
a bod eu hymdrechiadau yn gwanychu, eu hysbrydoedd yn ym-
ollwng, a'u huchel-drem yn gwywo ymaith. Pabant y mae hyn
oil? O herwydd na wnaethant ymgasglu gyda'r Saint, naill ai

o ddiffyg tueddiad neu o eisieu modd. Os royn dynolryw i fvw
yn ngallu ysbryd Duw, mae yu rhaid iddynt fyw yn ordinbadau
Dnw,ac nis dichon iddynt fyw yn ordinbadau Duw, oddieithr

iddynt eu derbyn, ac ordinbadau Seion nis gellir eu cael allan o
Seion. Miloedd o rai a dorwvd allan o'r Eglwys yn yr Ynysoedd
hyn o herwydd eu musgrellni a'u difaterweb at y gwaith, a

welsant y dydd yn mha un y gallasent ymgasglu gyda'r Saint,

a bod mewn cyssylltiad ag ordinliadau santaidd Duw, yr hyn a

agorai faes i'w hucheldrem cyfled a thragywyddoldeb. acbyfuwcb
a Duw ei huo ; ond o herwydd eu husgeulusdod yn hyn o beth,

y maent yn ymdrabaeddu dan y gwaradwydd o dor-cyfammod,
ond pan gyffroer hwynt i deimlad o'u cyflyrau gan lidiogrwydd a

soriant yr Hollalluog, bwy a.gant weled pa faint a gollasant, ac

yr ydym yn teimlo mai felly yn fuan y bydd llawer yii ychwaneg,
oni wnant frys i ymgasglu adref, lie y gallant gael adnewyddu eu
nerth. Yr unig ffordd ag y mae Duw wedi diefuu er diogelu eu

Saint yw, iddynt fyned allan o ganol drygioni, os mynant ddianc
rhag ei effeitbiau marwol; ac, er pa faint y golygiadau neu'r

gobeithion a ellir feitbrin i'r gwrtliwyneb, yr ydym mewn pnb
gostyngeiddrwydd yn dwyn ein tystiolactb, nad oes un gobaith

arall o iachawdwriaeth i Haws pobl yr Arglwydd.
Y mae yn ddyledswydd ar yr hojl Saint, wedi derbyn yr

Efengyl, a obael dysgu iddynt fwriadau yr Arglwydd, i droi eu
hystyriaeth at bwnc yr ymgasgliad, megys y peth nesaf ag y mae
Duw yn ofyn oddiar eu dwylaw ; ac os bydd ganddynt gyfryng-

au fel y gallont wneyd felly, i ymgasglu yn ddioed, yn yr
amser a'r tymmor apwyntiedig. Ac ni ddylni fod yn bwnc o lar

dymuniad a gweddi gan y rhai nad oes ganddynt fodd, a cbyhyd
ag y byddont yn parhau felly, hwy a gant ofal gwyliadwriaeth

Duw, ac angylion, i'w cadw yn ffordd y bywyd, ac ni fydd i'w

goleuni fyned yn dywyllwch.

Yr ydym yn ymwybodol, fel peth cyffredin, mai j rhai hyny
nad oes ganddynt fodd i ymfudo, yw y rhai mwyaf gwresog yn.

eu dymuniadau. Wrth y cyfryw dymunem ddywedyd, fod yr

Ysbryd yn sibrwd wrthym ni, fod yr Arghwdd wedi dyweddio

eich acbos, a bydd ymfudiad y Saint fclodion or wlad hon, y rhai

sydd yn tybied nas gallant fyned, yn y tymmor sydd yn dyfod

yn fwy nag a fu erioed o'r blaen ; a'r cyfryw fesurau a gynnygir

mewn amser dyledus, ag a fydd doethineb Duw yn dywys, fel y.

byddo ei Saint i gael eu casglu yn fynteioedd i'w cartref. N<*

fyddwch rhy awyddus, ond byddwch barod bob anuser i ateb-

galwad Duw, a cbynghor, ei weision, y. rhai &ydd yn ihaol'j

tyngbed ei bobl.
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Mae amser i ddyfod megys ag y rhag-ddywedodd y propnwyd,
pryd na ddywedir mwyach, Byw yw yr Arglwydd yr hwn a

ddygodd blant Israel i fyny o'r Aifft, ond byw yw yr Arglwydd
yr hwn a gasglodd ei bobl o hlith yr holt genedloedd i ba le y
^wasgarwyd hwynt; a phe bai deng mil o'r Saint sydd yn awr
yn y tir hwn, yn cyfodi a myned i Seion megys y gallent, fe

wnai byny fwy tuag at bregethu yr Efengyl Tr genedl hon, ac i'r

holl fvd, nag a allai yr Henuriaid oil wneuthur mewn blwydd-
yii. Fe roddai hyny emvogrwydd a dylanwad i Seion a

1
i meibion,

ag a deimlid hyd gyrau pellaf y ddaear. A raid i'r Saint fyth.

4iacau teithio, fel y gwnai plant Israel i dir yr addewid ? neu fel

y gwnaeth Lehi pan yr aeth allan o Jerusalem, mewn ymchwil
-am y tir na wyddai am dano, ond yn unig trwy addewid Duw ?

Os felly, Duw hefyd a nacaroddi iddynt hwythau yr orphwysfa
addawedig.

Bydded i'r Saint fod yn ddoeih, a bydded i'r Henuriaid
ddysgu doethineb iddynt. Cedwch eich cannoedd punnau .y rhai

a deflir ymaith yn ddiles mewn campau pleserus, mewn diotta,

mewn myglysu, ac mewn amryw o ymarferion ereill, gwaeth na
bod yn ddiles, ar ba rai y mae eich moddion a'ch ennill yn afrad-

us yn cael eu gwastraffu i foddio y llygad, ac i ryngu bodd
chwantau cnawdol. Cannoedd o Saint a ellid gasglu bob blwydd-
yn pe bai yr arian a dreulir yn ddiles yn y modd yma yn cael eu
bwrvr i'r Drfsorfa Ymfudol. Frodyr a chwiorydd, a gaiff y
pethau hyn harhau ? A ellweh chwi ddiro ymwrthod a rhai o'ch

pleserau dros ychydig amser, fel eich sefydler ar eich hetifedd-

iaeth yn Seion ? Cofiwcb y bydd -eich gwobr yn gymhesur a'ch

trafferth ; ac os chwennychwch y bendithion mwyaf, dim ond
trwy eich ymdrecbiadau y gellir eu cael : gan hyny, nac anghof-
ied y eyfoethog ei ddyled tuag at y tlawd, mewn dal i fyny y
Drysorfa bwysighon. Y maeein teimladau yn wresog gydaVpwnc
hwn, ac aid ydym yn meddwl y byddant yn oerach mwy, cyhyd
ag y galio ein llafur gael ei dreulio ar gasglu y gweddillion

gwasgaredig i'r gorlan addawedig, fel y gallo Seion gyfodi ac ym-
ddysclaerin, wedi ei gwisgo mewn gwisgoedd cyfiawnder.

Llawer o addysgiadau a gawsant eu rhoddi, a dyledswyddau y
Saint a wnaed yn hysbys iddynt gan ein rhag-flaenoriaid roewn

swyddi, gyda'r fath iaith eglur a phwysig, fel nad yw ond ail-

adroddiad i ymhelaethu arnynt yma. Am hyny, ni a fawr

gymmeradwyem ail-edrychiad o'r mynych hyfforddiadau a'r

epistolau, y rhai a gyfarchwyd i'r Saint trwy y Star am y ddwy
flynedd ddiweddaf. Os yw yr addysgiadau byny yn cael eu
cadw mewn cof, a gweithredu arnynt, fe allwn ni gael ein rhydd-
hau oddiwrth eu hadgoffa dro ar oi tro.

Mewn petbau perthynol i alwedigaeth y swyddfa hon,yr ydym
yn dwys obeithio y gwna Llywyddion y Cynnadleddau gadw
mewn cof yr anghenrheidrwydd mawr o ddyfod yn mlaen i'n

cynnorthwyo, trwy fynu gweled y dyledion trymion iddi, yn cael

en ijuu i lawn Y flwyddyn bon yw yr amser i dalu sylw i'r
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nrraler ynra, cyn 1 ymfudiad lliosog leihau eich nifer, oblegid yr

ydym yn dymuno o ddifrif allu mewn rhyw fodd, i beidio a

rhoddi y gwaith oddiar ein dwylaw i'n holynwr, dan y fath

Iwyth o ddyled a? a geir yn awr ar ein llyfrau. Frodyr, gwnewch
sylw buan o byn, a bydded i ryw drefniad buan gael ei wneyd
oVmwyfau sydd ar eich dwylaw, a gymmeradwyir gan y Cynnad-
leddau, a bydded i'r arian gael eu danfon i ni, fel y gallom dalu
ein dyledion, a chael ein vhyddhau oddiwrth daer-ymgais ein

gofynwyr. Yr ydym yn chwennych bod yn rhvddion, a gweled
pawb ereill felly, mor belled ag y byddo roodd, trwy rodio o

lionynt yn y rbyddid hwn y mae yr Efengyl yn roddi iddynt i

weithredu yn gyfiawn.

Y mae'r byd mewn caethiwed gan elwofTeiriadaeth a choelgref-

ydd, yr hyn sydd yn tywyllu y meddwl, a<- yn dinystrio galluoedd

yr enaid, yngbyd a syniad cywir o'r rhwymedigaethau ag sydd ar

un dyn i'r Hall, yn eu perthynas i bethan tymmorol ac ysbrydol.

Serch naturiol sydd yn agos i ddiflanu o blith dynion, a thrueni,

llygredigaeth, a givae a edrychir ainynt gyda'r hoil glaiarineb, ie,

hyfrydwch hefyd, yr hwn a berthyn yn fwyaf priodol i fro j
damnedigion, ond yn lie hyny yn awr yn gyd-fvnedol a llwybrau

beanyddiol dynion. Y tlawd a ddirmygir ac a orthrymir gan y
cyfoethog. Penrhyddid, a'i holl ddrygau, yn araf-gamu yn ddi-

fwgwd oddiamgylch, heb un gwrid o gywilydd, ac nid yw ond yn
gofyn trwydded er cyfreithloni ei barchedigrwydd, a'i wneuthur
yn rhinwedd yn ngolwgcy fraitb. Fel hyn y mae pechod yn llywod-

raethu yn orfoleddus, o halas y tywysog i fwthyn y gwreng, tra y
mae santaidd ordinhadau Duw yn cael eu mathru dan draed gyda
sarhaus atgasrwydd.

Y cyfryw yw yr elfenau a pba rai yr amgylcbynir y Saint tra

yn v byd hwn, a'r dylanwadau a pha rai y maent i wrthryfela.

Gwir ddedwydd yw y Sant hwnw yr hwn sydd a'i wisg yn ddi-

frycbeulyd—yr hwn y mae ei gymmeriad heb ei lycnwjno gan
gvsgodau euogrwydd, oblegid y cyfryw yw y rhai hyny a gant

flafr gyda Duw ; tra y byddo y rhai hyny a aberthasant rinwedd
a diniweidrwydd am ol'er chwantau, yn wylofain am golli y yem
onmhrisiadwy hon. O chwychwj Saint Duw, rhodinch yn deil.

wng o'r alwedigaelh uchel a pha un eich galwyd, a gnchelwch bob
ffordd ddrwcr, gadewch o'r neilldu b(>b dymnniad ansantaidd, a
bydded eich gwg ya ddycliryn i weithredwyr anwiredd, bydded
eich esiamplau yn gyfryw a fyddo cyfraith yn gymmeradwyo, a

Duw yn fawrygu.

Yn olaf, dyweuwn wrth yr holl Saint, Gwisgwch am danooh
holl arfogaeth Duw, fel y galloch sefyll yn anorchfygedig i

alluoedd yr un drwg; byddwch yn unol yn nhrefniad yr Offeir-

iadaeth Santaidd, ac nis gall neb lwyddo yn eich erbyn. Amryw
yw yr annogaethau sydd yn aros o naen y Saint er eu cysur

a'u cefnogrwydd; y mae ffafr Duw yn aros ar y bobl byn, a

llwyddiant a ganlyn eu Hafur yn ymynyddoedd. Y rhai a fynent

eu drygu a ddygwyd i warth, a'u ffolineb a wnaed yn am'.wg get-
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bron (Jynion ;
pan geisiodd y drygionus eu dinystrio, yr Ar-

glwydd a ddangosodd ei allu, trwy ddyrchafu ei bobl, a hwy ft

orfoleddasant dros eu gelynion. Braich y gormeswr a gyfodwyd
yn ofer, ac a syrthiodd yn wyrgam, gan roddi ergyd marwol iddo

ei hun. Yr Arglwydd a roddodd i'w bobl lywodraethwyr yn ol

dyniuniad ei galon ei hun, a'r neb a faedda roddi tramgwydd a

gaiff gyfiawnder yn y ffordd : oblegid hyn, y fechan a wnaed yn
til, a'r wael yn genedl gref. Sicr gwaith yr Arglwydd ydyw, a

rhyfeddol i edrych arno: am hyny bydded yr holl ddaear i fawr-

ygu Scion, oblegid yr Arglwydd y w ei chvd-ymaith ; bydded i'r

holl Saint gyduno adeiladu ei dinasoedd hi, fel y gallont gael

cymmeradwyaeth o fewn i'w phyith; bydded iddvnt ddwyn eu

haur a'u harian, er adeiladu ac addurno ei Tbemlau, fel y gallont

gyl'ranogi o'r gogoniant a ddadguddir ynddynt, ac os gwnant y
pethau hyn, gan rodio yn ostyngedig gerbron yr Arglwydd, ni

fethant elifeddu bywyd tragywyddol.

Bydded i Arglwydd Dduw Israel fendithio ei bobl yn mhob
man, ie, yr holl rai ag sydd a'u hymgais i sefydlu cyfreithiau y
nef ar y ddaear, a'u cadw hwynt i etifeddu heddwch a ffafr

Duw yn dragywydd. Hyn yw gweddi eich gostyngedig was, yn
©nw Iesu Grist. Amen.

S. W. Richards,

Llywydrl E?lwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau
Diweddaf yn yr Ynysoedd Prydeinig.

£3* Mae y parhad hwn o'r Epistol wedi ei sr> fteithn ean y brawd Tboma*

Job, a'r declirenad genyui niunaa. ' Gobeitbiwn v gwna yr holl Saint ddef-

nydd da o'r Epistol hwn etto, canys gwyddom ei fod yn cynnwys sylwadau

tra gwetlhfawr ; a gobeitbiwn befyd y darlienir ef yn gyhoeddus yu mhob,

CangeiK—Goi.

ANRHYDEDD.

Ankhvdedd 'nillwyd trwy weitbredoedd da,

A chostiodd amryw yindrechiadan drud;

Ond unrhyw weitbred wael fe ddichon wna
I'w ucbel fri fel niwl ddirlanu 'gyd.

Pa les fydd laeraf yindrechiadau dyn,

Os troi yn ol cyn cyrhaedd pen y daith ?

Ni fydd ond diystyrwch iddo'i hun,
Yn ail i Judas a'i fradwrus iaith.

Pa ddyn na chofia am ei lafur blin,

A'i ddwys fyfyrion ami unson faith ?

Achosa ymlid cwsg—bod ar ddihun,

A'r meddwl yu grwydredig ar ei daith

;
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Edryrha'n mlaen drwy risial feddwl-ddTych,

I Ddyffryn hardd Mynyddoedd Epbraim draw,

Nes can fod yr boll adeiladau gwych,

Diwydrwvdd y Moioicniaid ar bob Haw.

'Rhai gynt oedd nodau dirmvg bonedd byd,

I'r gotjdwig fel bwystfilod cawsant ffoi

;

Ond heddyw er en gwarth a'ti dirmvg 'gyd,

Yr anial sydd fal Eden wedi'i droi.

Yr anial drow'd oedd locbes anwar lu,

Fel gardd dodeuog fras arogla'n ber,

A ffrwythau diniweidrwydd, lafur cu,

Svdd eiddynt bwy, dan nawdd eu nefol N£r,

Fel Crist, yn wrthrych cas ei gyd-oe9-wyr,

Am ei gyfiawnder dirmygasant Ef

;

Ei eiriau cedd yn llym fal saetbau dur,

Yn brathu yr anghyfiawn wrth ei lef.

Ei brudd ocb'neidiau esgynasant fry

I glyw ei Dad, a'i ddiystyrwcb raawr;

Rhag ei elynion, gorfod ffoi yn hy,

A chrwydro heb un lie roi pen i lawr.

Pa fwyaf wnelai Ef o waith ei Dad,

Fal marwor ysai yT anghyfiawn rai,^

Nes lliwio'r glaswellt gwyrdd yn goch a'i wa'd,

Yn hwn ni chawsai'r llys gyfreitblon fai.

Pa lo eisteddai rheswm y gwyr hyn ?
j

Coleddwyr twyll, a'i weitbrediadau drwg,

Hwy haerent gelwydd noeth, fal du yn wyn,

Ar drais orseddau rhagfarn erchyll wg.

Er rtaoi ei waedlyd gorff mewn daear oer,

A milwyr Groeg i wylied wrth ei fedd,

Dyrcbafodd yn fuddugol Arglwydd lor,

Mae heddyw mewn gogoniant ar ei sedd.

Y sawl ganlyna 61 ein Iesu mad,

Trwy'r llwybr cul yr hwn ymdeithiodd Ef

;

Fal ar yr eira gwyn mae 61 ei draed,

Yn troedio euraidd lwch y drydedd nef.

Gweddia'n brudd a dwys gerbron ei Dad,

Am fod i'w Saint yn amddiffynfa glyd,

Y rhai sydd etto 'nol mewn enbyd wlad,

Fal lle'r y'm ninnau 'nawr boed hwythan gyd

;

Pwy ddirnad ei anrhydedd Ef yn awr,

Oedd waelach gynt nag anifeiliaid maes ?

Boed in' ei efelychu Ef bob awr,

Er ennill in' anrhydedd mawr trwy rAs,

Chjnmil. Jo** Wileiim.
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MYNEGIAD CYFRIFIADOL
O EGLWYS IESU GRIST O SAINT Y PYDDIAli DIWEDDAP YN Yff

YNYSOEDD PRYDEINIti,
;

Am yr Banner blwyddyn yn terfynu Meh. 1, 18o2.

Cynnadleddau. Can*. D.A.Hen.Otf. Ath. VhTor.Mar.Ymf.Bed.nil.
1 Manchester 33 1 140 102 111 54 102 22 40 208 304s
2 Llundain .. 35 1 159 121 98 67 92 15 31 373 2359
3 Birmingham IS 1 105 122 85 43 141 6 17 196 1957

; 4 South 29 1 49 84 75 4(i 79' 10 12 116 1173
5 Liverpool 10 1 55 4? 45 25 48 5 62 75 1056
6 Norwich .. 24 1 50 58 36 27 38 9 16 189 1003
7 Sheffield 21 1 42 75 42 24 77 6 II 74 963
8 Herefordshire .... 29 1 75 02 49 24 907
'J Nottinghamshire.. 16 46 44 44 2* 50 3 105 905

l'O Cheltenham 20 67 52 39 26 61 6 8 87 902
il Bradford ........ 19 59 70 4* 19 35 6 22 88 874
12 Warwickshire .... 29 76 52 36 16 27 11 15 45 725
13- Preston 13 60 44 33 13 20 6 17 19 688
M Worcestershire ..17 41 36 21 14 53 4 22 52 647
15 NeWcastle-on-Tyne 16 69 47 23 15 76 6 17 77 614
16 Southampton .... 15 24 30 22 10 37 6 3 121 611
17 Bedfordshire .... 17 1 45 41 24 20 81 3 11 49 608
18 Staffordshire .... 15 2 57 44 28 1? 48 2 6 58 571
19 Reading..... 17 44 36 24 13 21 2 16 141 558
20 Kent ,... 16 39 35 25 14 14 1 85 523
21 Lincolnshire .... 20 1 37 37 26 8 26 3 6 39 518
22 Derbyshire 14 1 34 34 23 10 39 5 4 71 423
23 Leicestershire .... 9 1 27 22 15 12 26 3 3 65 402
24 Hull 6 20 12 21 5 20 7 31 311
25 Essex „ 12 28 14 13 10 21 3 6 57 303
26 Cambridgeshire .. 11 20 29 17 10 14 1 8 56 296
27 Dorsetshire 6 9 14 9 11 20 t 28 256
28 Shropshire 9 20 16 9 8 31 3 3* 21 248
29 Laud's end 6 9 11 7 3 3 1 60 192
30 Carlisle «. 6 16 7 9 6 6 13 6 142
31 Glasgow 30 1 118 83 111 37 149 7 52 140 2044
32 Edinburgh 20 53 46 40 15 36 6 18 25 703
33 Dundee 7 14 15 16 10 26 3 3 28 347
34 Morsanwg Ddwyr. 32 3 249 137 130 109 119 32 15 180 2385
35 Sir Fynwy 20 90 36 44 32 42 2 7 78 747
36 Sir Gaeifyrddin .. 18 84 21 25 20 8 5 5 41 636
37 Morganwg Orllew,. 17 71 34 28 21 57 5 11 44 477
38 Sir Frvcheiniog .. 9 35 9 9 8 8 3 1 19 106
39 Sir Beni'io 11 28 9 17 5 11 1 22 160

40 Sir Ddipbych .... 6 14 7 8 3 4 5 18 145
41 Sir Abertein 6 19 6 3 2 10 II 128
42SirFflint ..»...., 4 16 9 3 1 2 I IS 105
43 Sir leirionydd 6 20 5 2 1 4 2 3 78
44 Sir Foil 6 13 9 4 1 77
45 Gogledd Penfro ..400 13 3 42 2 00 9 73
46 Dvffryn Conwy.... 300 9 2 32 400 3 54
47 Belfast 5 8-7 5 3 12 1 I 13 102
48 Dublin (Cangen) .. 10 5 1 3 3 33
49 Lonflondery eito.. I 3 3 10 I -.n

40 Isle of Man 3 13 6 3 2 I 10 II 10*

Cyfanswm....7l7 14 6 2406 1935 1510 867 1795 210 190 3265 32340'

Sylw.—Dywed Golygydd y Star fod y cyfanswm yn 1312 yn llai nag y
dylai fod. os oedd y mynegiad diweddaf yn gywir, a dymuna wyhod yn tub*'
toy mae'r sarasynied.
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Vincent Shurtleff,
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37 Robert Evans Geo. Bywater
38 John Roberts, Tbos. Morgan
.19 John Price, Dan. Williams
40 John Parry, H. C. Morris

41 John Evans, David John
42 William Parry, William Party
43 William Richards, David Robert
44 William ,s minis, Dd- Needhara
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47 Gilbert Clements, Sami.el Ferris
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'
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AMRYVVrAETHAU, &c.

Kfrainc.—Oddiwrth lythyr a dderbyniwyd oddiwrth yr Hen-
uriad Curtis E. Bolton, o Ffrainc, ymddengys fod gwaith Duw
yn y wlad hono, megys yn ail ddechreu yn lied lwyddiannus, er

tymmaint fu y rhwystrau. Yr ydys wedi cael caniatad o'r diwedd

i bregethu yn gyhoeddus, yr hyn a ddechreuwyd y mis diweddaf

vn Paris, ac y inae pymtheg wedi eu bedyddio eisoes, ac argoelion

o lwvddiant mawr. Mae y brawd Bolton wedi dyoddef llawer a

gweddio llawer, cyn «ael gweled cymmaiut a hyn; eithr mae ei

galon vn Hawenhau yn bresennol, a th^imla yn i"wy nag erioed i

dreulio ei holl uerth yn ngwaith ei Arglwydd.

Hindoostan etto.—Ymddengvs wrth lythyr diweddarach

oddiwrth yr Henuriad Win. Willis, £nd y Saint yn lliosogi yn
gyflyin yn y parth pellenig hwnw, a bod yr Eglwys yno, yn Mai
2, 1852, yn cael ei chynnrychioli fel y canlyn :—Tri Hennriad,

8 Offeiriad, 9 Dysgawdwr, 8 Diaeon, a 122 o Aelodau
; y cyfan-

swm yn 150 (oddiav Nadolig diweddaf).

Diod Barod.—5 wns o siwgr gwyn wedi ei bowdro ; 5 dram o

carbonate ofsoda ; 1 dram o ginger wedi ei bowdro. Cymmysger
bwvnt, gan eu gwabanu i 24 papyr glas. Etto, 6 dram o tartaric

acid, wedi eu gwahanu i 24 papyr gwyn. Yna gosoder cynnwys-

iad un o bob un o'r papyrau, mewn banner gwydraid o ddwfr

ffynnon, gan ei yfed yn uniongyrchol. Gellir cael y cyfan, ond

y siwgr, trwy eu rbanu eich hunan, am oddeutu 3c. Arllwyser

y Papyr 8^as ' r dwfr yn gyntaf, ac yna y Hall. Os byddwch am
flas arall.ychwanegwcli 40 dyferyn o essence of spruce, ac 1 wns

yn llai o siwgr.

Taliadau o Meh.25 hvd Gorph.8.— Pontytypridd, £2 0s5c;

Dowlais, IDs lie; Hirwaen, 10s ; Georgetown, 16s; Merthyr,

£3 3s?|c; Gwernllwyn, 8s 6c ; Ffynnon-Tydfil, 5s lie; Troed-

yjrhiw, 4s 6c; T. Pugh, 2s 6c—Cyfauswm, £8 2s 4ic.

ggf* Dymunwn bysbysu y Llywyddion a'r Dosparthwyr fod y
chwarter diweddaf wedi terfynu ar y 3ydd o Orphenaf, a bod y
balance yn cael ei ddanfon i bob Dospartbwr. Bydd y chwarter

hwn yn terfynu ar y dydd diweddaf o Fedi, a'r holl chwarteri

ereill o hyn allan ar y dydd diweddaf o Ragfyr, Mawrth, a

Mehefin.

Tkaethodao ar Wvrthiau.—Mae y 4ydd Rhifyn yn cael

ei ddanfon allan gyda yr Udgorn hwn, ac y mae'r 5med yn y
wasg yn awr. Yna dim ond un fydd ar ol. Yr ydym yn diolch

am y gefnogaeth a gawsom,a chredwn y gwneir daioni trwyddynt.

^P Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i John Davis, Printer, Johns Street, Georgetown, Merthyr.

I. DATIS, AKCEAFFYDD, CEOB0 810WR, MBRTHTR.
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Rhif. 15.] GORPHENAF 24, 1852. {Cyf. IV.

SEITHFED EPISTOL CYFFREDINAWL LLYWYDD-
TAETH EGLWYS IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU
DIWEDDAF, O DDYFFRYN Y LLYN HALEN FAWR,
AT Y SAINT GWASGAREDIG TRWY YR HOLL FYD,

YN ANERCH :—
Anwyl Frodyr,—Llawer o bethau a ddaethant i'r amlwg i sh"-

ioli ein calonau, a chefnogi ymdrechiadau y ffyddlawn oddiar

dyddiad ein Hepistol diweddaf, sef Medi 22, ac yr ydym yn
defnyddio yr adeg bresennol er cyflwyno i chwi ein cyfarchiad

blynyddol, fel y galloch fod yn hyddysgyn rhagorfreintiau Seion,

a cbydlawenhau a. hi yn ei holl lwyddiant.

Y gauaf diweddaf a fu yn anarferol o dirion yn y dyffrynoedd

byn, yn gymmaint ag i'n deadellau a'n praidd, nior belled ag y
cawsant ryddid i grwydro i gael eu porthi mor ddigonol, fel nad

oedd angben dim gwair; llawer o wenith a hauwyd, ac mewn
atnser cynnarach nag sydd yn arferol yn y wlad hon ; a llawer o

adeiladau a gwblhawyd neu a gyfodwyd, wedi yr araser arferol o

ddarfod gorchwylion yr Hydref. Bwa cyntaf ein Tabernacl

Newydd a gyfodwyd ar yr 21ain o Dachwedd, a'r oil a astellwyd

ac a amgaewyd Ionawr 16. Cant a chwecb ar hugain o droed-

feddi o byd, a phedair a thrugain o led, gan fur o dair troedfedd

ei drwch; y cwbl yn un bwa cyfan yn esgyn yn raddol oddiar y
sylfaen. Yr areithfa sydd yn sefyll yn agos i ganol y mur gor-

llewinol, a'r fynedfa iddo o'r cyntedd tu-ol neu'r wisgfa; yr

esgynfeydd a gyfodant ar dri tbu yr areithfa, fel y byddo y
rhag-welediad yr un mor fanteisiol ; ac oddeutu 2,200 o wra%-

15
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dawwyr a ellir en cyfleu ynddo yn gysurus
; y cwbl a orphenwydf

ac a gyssegrwyd ar y 6fed o'r mis hwn, sef ar agoriad y Gynnad-
ledd Gyffredinol, ac erioed ni ddarfu Saint y Pyddiau Diweddaf

ymgynnull mor lliosog a chyfleus ar nn achlysur blaenorol.

Cyfran cryn helaeth o'r ddaear a gloddiwyd yn barod i dderbyn

mur gvrarchae y Demi, ac y mae Ilawer o geryg eisoes ar y fan.

Y brodyr gan amlaf a ddangosasant y parodrwydd mwyaf i dalu

mewn y ddegfed o'u heiddo yn ol eu pleidlais yn Ngbymmanfa
mis Medi diweddaf; ac ni bu ystordy yr Argiwydd erioed o'r

blaen mor orlawn o wenith, cig, ymenyrj y wyau,llysiau,a phethau

defnyddiol ereill, a'i- borfeydd o anifeiliaid, ag yw ar yr amser

presennol.

Ychydig- iawn o arian batbol a gylchredegodd yn ein mysg y
flwyddyn ddiweddaf, yr oeddynt wedi cael eu gwario yn flaenorol

ar mvyddau o fanau pellenig, y rbai ag oedd yn aDghenrbeidiol er

ein cysnronj end yn ddiweddar, dhfyg arian i brynu nwyddau-

pellenig, a anogodd y bobl i ymosod ar law-weithydd teuluaidd

mor fuan ag oedd modd. G%eithfa wlan fechan a ddechreuwyd

yn y dyffryn hwn y flwyddyn ddiweddaf, a dysgwylir ei gosod

mewn gweithrediad tua chanol yr haf; ac un arall yn Nyffryn

Utah erbyn gwlan y flwyddyn hon. Llawer o law-rodau ac »'

wyddau a fu mewn gweithrediad mewn teulnoedd, ac amryw filoedd

o latheni o frethyn a weitniwyd, heblaw Uawr-leni, menyg., hos-

anau, &c.

Heblaw crochandy Deseret yn y Ddinas^hon, un arall a agpr-

wyd yn Provo, yn swydd Utah, ac un arall etto a ddysgwylir ei

ddechreu yr haf hwn yn Fillmore, yn swydd Millard. Feiriant

at weithio cribau sydd hefyd yn agos bod yn barod i'w roi mewn
gweithrediad. Y mae gweithfa hoelion mewn gweithrediad yn

swydd Haiarn, un arall yn San Pete, ac un arall yn cael ei faad-

eiladu yn y Ddinas hon. Y mae adeiladu yma wedi cael mawr
rwystr hyd yn hyn o eisieu hoelion, ond y mae genym ymddiried

y caiff hyn ei wneuthur i fyny yn fuan, trwy ddefnyddioldeb

peiriannaeth artrefol. Y rhan amlaf o'r prif sefydliadau sydd

ganddynt gyflawnder o felinau peilliaid, a pha le bynag y byddo

diffyg, melinau a adeiladir yno. Rhifedi y melinau llifio sydd

beunydd yn cynnyddn. Y mae'r wlad hefyd yn cael eu digoni »

gawgiau coed, oddiwrth weithfa yn Pr&vo.

Tanner-teeth hefyd a ddechreuwyd yn y rhan amlaf o's? pri-f<
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l, ac mewu rhai manau y mae dan neu dri, ac ar ol

un tymmor arall o bilio coed fe fydd y golygiad yn dda am lawn-

der o ledr cartrefol.

Y mwn haiarn yn Coal Creek, yn swydd Haiarn, a fu dan

brawf, ac a brofwyd ei fod yn ddefnydd rhagorol, er mai ychydig

a allwyd wneyd etto o eisieu glo, o'r hwn y mae digonedd ar y
mynydd cyfagos, end yn angbyrhaeddadwy i bedrolfeni hyd nes

y gellir gwneyd ffordd, at yr hon y mae rhyw gymmeradwyaethau

cyhoeddus wedi eu derbyn.

Y Deteret News, yr hwn a oediwyd o eisien pabyr, a ddechren*

odd ei ail gyfrol, Tachwedd y l'5fed, ar bapyrlen belaethach, ac a

effefthiodd ddylanwad iachusol ar ypwnc o weithfeydd tenluaidd,

ac y mae ymdrech cyffredinol yn mblith y bobl, 1 ddwyn yn

mlaen y gwahanol bethau anghenrheidiol, er eu gwasanaeth; ac

y mae cadeirau, byrddau, saf-ddaliaid, ystwciau, twbaau, barilau,

cyllill, a llawer o nwyddau defnyddiol ereill, yn dyfod yn fwy

cyffredin yn ein marchnadoedd.

Y Deddfwyr tiriogaethol a gynnullas^nt yn y Ddinas hon ar

yT 22ain o Fedi, ac ar ol eisteddiad byr, wedi sefydhi y gadair

lywodraetbol yn ddinas Fillmore, yn swydd Millard, ac appwyntio

dirprwywyr i ddewis safle y cabidwl, &c, a ohiriwyd hyd y
Llun cyntaf yn Ionawr, pryd yr adgynnullasant, ac ar ol ordeinio

amry w ddeddfau cyffredinol er buddioldeb j' diriogaeth (y rhai

ydynt yn awr yn y wasg), a chofnodl y Senedd erderbyn cymmer-

adwyaethau, er gwneuthuriad ifordd genedlaethol, rheilffordd, a

thelegraph,o afon Missouri i'r cyffiniau gorllewinol ; sef ffordd

yn rhedeg o'r gogledd i'r deau trwy y diriogaeth ; hefyd er adeil-

adu yspytty a phenydfa; a sefydlu ffordd Uythyr-gerbyd oddiyno

i San Diego ; llythyr gerbyd-wythnosol i'r Talaethau ; a swydd-

lythyr ddosparthiedig ; a llawer o ddiwygiadau cyhoeddus ereill*

a ohiriwyd ar y 14eg o Chwefror.

Y Llywydd Orson Hyde a adawodd y ddinas hon i fyned i

Kanesville ar y 23ain o Fedi ; Ezra T. Benson a'i canlynodd ef

dranoeth i'r un He, yn nghwmniaeth yr Henuriad J. M. Grant i

Washington, a Samuel W. Richards, ac ereill a enwyd yn ein

Hepistol diweddaf, i Loegr, Germany, &c.

Medi 25, 1500 pwys o had betys siwgr a dderbyniwyd ym»
oddiwrth yr Henuriad Taylor yn Ffraincj ac yr ydym wedi ein

hysbysu fod peiriannaeth at weithfeydd siwgr a gwlan, a nodasos*
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yn flaenorol, yn awr yn Kanesville, ac a gyrhaeddant yma j
tymmor hwn.

Fe gyrhaeddodd yr Henuriad Orson Pratt yma o Loegr ar y

4ydd o Hydref, ac a ddygodd gydag ef yspienddrych rhagorol, ac

hefyd chwyddwydr (telescope, a microscope), a darlunbelau (globes),

prawfiadau fferyllaidd, ac esiamplau mwnyddiaeth
; yr oil o ba

xai ydynt gaffaeliadau tra defnyddiol, yn nygiad yn mlaen ad-

chwiliadau cefyddydawl. Llyfrau Llyfrgell Utah a ddisypynwyd,

ac a gafwyd mewn trefn dda, Ilawer o amrywiaethau, ac o ddethol-

iad dewisol. Cynnadledd Medi, yr hon a ohiriwyd hyd y fifed o

Hydref, a gynnaliwyd ac a derfynwyd ar y dydd hwnw.

Y Dirprwywyr a appwyntiwyd gan y Llywodraeth i sefydla lie

y cabidwl yn Fillmore, a adawsant y ddinas hon Hydref 24ain,

yn nghwmniaeth y brodyr Young, Kimball, ac ereill, y rhai a

ymwelsant a Fillmore, Manti, Nephi, Provo, a llefydd ereill, ac

a ddychwelasant Tachwedd 7fed. Y Llywodraeth a gymmerad-

wyodd gyhoeddiad y Dirprwywyr, yn cadarnhau saf-le yr

adeiladau cyhoeddus yn Fillmore, 38gr. 58m. 40s. N. L; 4,789

troedfedd o uchder; a dynion a ymrwymwyd i'w hadeiladu. Y
Llywodraetbwyr a barhant i ymgynnull yn y ddinas hyd nes y
hyddo y cabidwl newydd yn barod i'w derbyn, gan iddynt gym-

meryd y Cynghor-dy at y perwyl hyny.

Y cwmpeini diweddaf o Saint ymfudol a gyrhaeddasant yma
Hydref 24ain, y mynyddoedd a'r bwrdd-diroedd oeddynt orchudd-

iedig gan eira, am y waith gyntaf yn yr hydref diweddaf, Tach-

wedd 10, ac a ganlynwyd y dydd nesaf gan y cwthynau mwyaf

llymdost o wynt a wybuwyd erioed yn ein Dyffryn, yn mha le ni

chwympodd ond ychydig o eira trwy y gauaf, ac ni arosodd ond

ychyrfig o amser. Ysgolion a fuont yn ami yn y gwahanol Es-

gobaethau a dosbarthiadau, a hwy a fynychwyd yn dda. Y
lam-ysgol a gynnaliwyd o dan ofal y Canghellwr Spencer, ac

ereill. Y Proffeswr Pratt a roddodd gylch o ddarlithiau ar As-

tronomyddiaeth, a pbob ymdrech galluadwy a wnaed er helaetha

y wybodaeth o wyddorion a cbelfyddydau.

Un llythyr-god a dderbyniwyd o Oregon er yr hydref diweddaf,

a hyny ar y lOfed o'r mis hwn. Llythyr-god Tachwedd o Sac-

ramento a dorwyd ymaith ac a gollwyd, a'r dygiedyddion yn ddi-

ddadl aladdwyd gan Indiaid yr afon Mary, er fe gafwyd corff

Mr. "Woodward ddeng milltir ar hugain y tu hwnt i'r afon Arth.
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Ni dderbyniwyd un llythyr-god o'r Taleithiau wedi yr hwn a

adawodd Independence ar y !af o Ragfyr, hyd y 3ydd o'r mis

hwn ; o ganlyniad, ni chawsom ond ycliydig o hyfforddiadau

pertbynol i sefyllfa cenadiaethau pellenig. Oddiwrth yr hanesion

diweddaraf ni a allwn yn rbesymol ddysgwyl fod yr Henuriaid

John Taylor, a F. D. Richards yn awr ar eu ffordd adref; a'r

Henuriad Erastus Snow sydd yn Calcutta (lie y sefydlwyd cen-

adiaetb y flwyddyn ddiweddaf), gan ddysgwyl cael dychwelyd

dros y Mor Tawel. Yr oedd y gwaitb yn llwyddiannus yn

Ffrainc, Lloegr, Switzerland, Denmark, Germany, a'r boll leoedd

oddiamgylch, cyn belled ag y cafodd yr Efengyl ei pbregetbu ; ac

mewn llawer o leoedd llawer o wrthwynebiadau a ddangoswyd,yr

hyn sydd yn brawf fod Satan heb ei glymu hyd yn hyn ; a Llyfr

Mormon a gyfieitbwyd i'r Gymraeg, Ffrengaeg, Danaeg, a theb-

ygol i'r Almanaeg a'r Italaeg; ac y mae yn ennill cylcbrediad

cyffredinol.

Yr unig newydd diweddar o'r Gorllewin, oedd trwy lythyr-god

Sacramento am Chwefror, yn cynnwysond ycbydig o byfforddiad-

au o un matb ; etto y mae yn hoff genym i gael ar ddeall i'r

Henuriad P. P. Prate, wedi cyhaedd yn Valparaiso, Chili, yn

Tachwedd, yn ngbwmniaeth yr Henuriad Rufus Allen ; ei fod

wedi dechreu ffurfio cyfeillgarwch, ac yn ymbarotoi i gyboeddi yr

Efengyl. Cyhoeddwyd fod yr Henuriaid Hawkins, Cannon, a

Farrar, wedi bedyddio dros 400 yn Ynysoedd y Sandwich, cyn yr

20fed o Dachwedd. Yr Henuriad Woodbury oedd yn yr Ynys-

oedd yr amser hwnw ; ac amryw Henuriaid a alwasant yno ar

en ffordd i'r Ynysoedd cymdeithasol. Ni cblywsom oddiwrth yr

Henuriad Addison Pratt oddiar Medi 13eg. Yr Henuriaid A.

Lyman a C. C. Rich oedd ar y goror gorllewinol, wedi gwneutbur

sefydliad yn San Bernardino, swydd Los Angeles, California;

ond ni chawsom ond ychydig banes mewn pertbynas iddynt hwy

a'u sefydliad; eu prif lythyron a gawsant eu cam-gludo, neu

ni chyrbaeddasant. Yr Henuriaid John Murdoch a Charles W.
Wandell a dybir eu bod yn Sidney, Deheubarth Cymru Newydd.

Y dydd cyntaf o'r flwyddyn 1852, a arweiniwyd i mewn fel

dydd o ymddarostyngiad, moliant a diolchiadau, gyda chyhoedd-

jad y Llywydd Young; ac mor bell a hyn, ni chafodd y flwyddyn

gymbares iddi gan y Saint yn eu hewyllysgarwch i dalu eu deg-

ytaau, ac i wneutbur megys eu cynghorir; a llawenydd calou,
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trwy ddylifiad helaeth o'r Ysbryd Glan iddynt, a wnaed yn eglor

mewn modd anmhosibl i'w gamsynied, fel pan y byddo plant y
deyrnas yn gwneutbur eu dyledswydd, y mae Duw yn barod i

gyflawni ei addewidion a hwynt, ac i dywallt arnynt fenditbion,

hyd nes na fyddo lie i dderbyn,

Er cymmaint helaethder y Tabernacl a feddiaunem ar y Gym-
manfa, amryw gannoedd er hyny oeddent yn dysgwyl o'r tn allan,

ac nis gallent gael dyfodiad i mewn, ac yr oedd pawb yn teimlo

yr anghenrbeidrwydd am adeiliad eangacb, ac yr oedd yn yro-

ddangos fod yr Ysbryd Glan yn cael y llywyddiaeth yn mhob

calon, Brigham Young a gynnaliwyd trwy gyd-bleidlais unfrydol

y Gynnadledd fel Llywydd, Prophwyd, Gweledydd, a Dadgudd-

iwr Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf trwy'r boll

ddaear, a Heber C. Kimball a Willard Richards fel ei gynghor-

wyr, ac awdudodau yr Eglwys yn Gyffredinol, yn ol y cyd-drefn-

jad yn barod, a gynnaliwyd yn yr un modd.

Parhaodd y Gynnadledd byd ddydd Sol, yr lleg o'r mis hwn,

a llawer o'r amser a dreuliwyd m&wn addysgu a dadguddio pethau

hen a diweddar ; a chalonau y Saint a lanwyd a llawenydd, mol-

iant, a diolch. Cyhoeddiad achosion trethwriaethol yr Eglwys

gan yr ymddiriedolwr mewn ymddiried, a dangosodd fod, o

ddecbreuad y degymiad yny Dyffryn ar y fifed o Dachwedil, 1848>

byd Mawrth 27, 1852, wedi ei dderbyn yn y swyddfa, yn ddegwra>

gan fwyaf mewn meddiannau, dol. c.

O worth yn ol prisiad 244,747 03
Wedi eu derbyn yn echwyn, &c. . . . 145,513 78

Cyfanswm 390,260 81

Wedi ei dreulio yn ystod yr amser bwn, ar y cyng-

hor-dy, ystor-dy, ystorau rhentedig, hen gysgod-

fa, gweith-dai gof, saer, a pheintvdd, Ysgubor-

Eglwys, Tabernacl, Badd-dy, ffos o amgylch
rhandir y Demi, rheilffordd, ffermau, rhandir-

oedd y ddinas, gwaith papyr, crochen-dy, ffo&ydd

dwfr, y tylodion, tai i Henuriaid ar genadiaeth,

arolygwyr, clerciaid, gweithiau cyhoeddus, llafur,

gwair, bwydydd, cynnorthwyo ymfudwyr, colled

anifeiliaid tryw'r Indiaid a bleiddiaid, papyr ac

inc,&c. ....... 353,765 6»

Gweddill ....... 36,495 12

Yn awr ar law mewn llafur, llysiau, marsiandiaeth,

ceryg nadd, bea ddodrefn, estyllod to, argfaff-.
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wasg, ynrrwymJailau, eeffylau, mul®<i,anwyddau

o amryw fath 74,512 3©

Cymmerer o hyny ...... 36,495 )l 2

<Gweddrll . . . . . • 38,017 3S

Yr hyn sydd elw i'r Eglwys o drafodaeth y trysorfeydd.

Ymddangosai hefyd fod yr Ymddiriedolwr mewu ymddiried yn

gyfrifol am ryw arian gofynol, am wycfer, hoelio»,dillad,ac amryw

nwyddau marsiandiol, y rbai oeddent yn anghenrheidiol i gyfodi

adeiladau a cbynnal y gweithwyr cyhoeddus, yr hyn a gostiodd

arian; derbyniwyd yr ychydig hyny mewn arian, ac er fod cyflawn-

der o feddlannau ar law i dalu yr holl ddyledion, a gadael gwedd-

ill da ar el, etto nis gellir troi yr eiddo yma yn arian yn

uniongyrchel; a etaan fod y marsiandwyr yn *ewyllysio anfon

anifeiliaid tua Chalifornia, fe gynnygiwyd fed y rhai hyny ag

sydd ganddynt ychain, eeffylau, nea fulod i'w hehgor, i'w dwyri

i'r swyddfa ddegymol, i gynnorthwyo a ysgafnhau y ddyled

arianol ar yr Ymddiriedolwx.

Y gosodiad a dderbyniodd atebiad groesawus odefiwrth yr hoU

•Gynnadledd, a llawer o anifeiliaid a dderbyniwyd eisoes; a phe

bai ereill yn gwneyd anegys ag y gwnaeth rhai, yr hyn beth nid

ydym yn ammau, hen ddyledaon yn fuan a ddileir, a ewm dda a

erys yn Haw y dirprwywr -er cyonal yn mlaen y gweitbiau

cyhoeddus y tynamor hwn; yr ydy6 yn meddwl y gallw-n fod yn

barod i ddechreu ar y Demi y gwanwyn nesaf, ac y gellir parotoi

bedyddfanau a darpariadau ereill ar randir y Demi yn y tymmor

hwn ; ond fe fydd eisleu cael arian oddi wrth bwy bynag ag sydd

4 hwy, i brynu ycyfryw bethau a'r nas gellir eu
a
cael heb arian.,

a'r cyfryw nas gellir ,eu cael yn y dyffryn. Yr ydym yn cael

banes da am y Saint yn Lloegr, ac yn hyderu y gwnaot barhau

-mewn gweithredoedd da, ac y bydd i ereill ganlyn eu hesiampl.

Y pwnc o fod y Saint yn trafaelu dros y gwastad-diroedd gyda

llaw-geirt a berfa-droelli, a uoddwyd at sylw y Gymmanfa, pan y

boddlonodd pedwar ugain a thri-ar-ddeg o frodyr yn wirfoddol i

fyned i'w cyfarfod gyda phedrolfeni a bwydydd, a'u cyunorthwyo

ar eu taith, fel rhodd rad i deyrnas Dduw.

Fe bleidleisiwyd yn unfrydol fod Thomas Margetts ac Alfred

Smith i gymmeryd cenadiaetfo i Itali ; William Fotheringbam i

Calcutta; John C. Armstrong, Edward Bunker, David B. Dille,

Samuel Glasgow, T. B. Brnderick, John Dalling, John Barker, a
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George Fenn, ar genadiaeth tramor (yn debygol i nea d»wy

Loegr.

Edward Hunter a ordeiniwyd yn Esgob Llywyddol yr boil

Eglwys, yr hwn a gynnygodd Brigham Young, a Heber C. Kim-

ball i fod yn gynghorwyr iddo, yr hyn a gymmeradwywyd ya

unfrydol gaayr holl gynnadledd.

Seth Taft, David Pettegrew, Abraham Hoagland, David Full-

mer, a Daniel Spencer, a ddewiswyd yn unfrydol yn Esgobion

Llywyddol cynnortbwyol. Rhai a ddigymdeithaswyd, a thrigain

a saith a ordeiniwyd i'r Offeiriadaeth. Dydd olaf y Gynnadledd,

sef prydnawn dydd Sul, a gyflwynwyd i weinyddiad yr ordinhad

o Swper yr Arglwydd, a sylwadau cyfeillgar gan y dorf; ar ol

hyny fe wnaethwyd casgliad er caffael llestri at wasanaethy cym-

undeb yn y Tabernacl, pan y casglwyd 149 o ddolars mewn
arian, heblaw amryw bwysi o oriawr-gloeriau, llwyau, modrwyaa,

a llawer o addurniadau arianol ereill Gobiriwyd y Gynnadledd

hyd y 6ed o Hydref nesaf. Hefvd Cymmanfaneillduol a apwynt-

iwyd i fod ar y Sadwrn diweddaf yn Awst, Pr dyben o drafod

materion perthynoli anfoniad Henuriaid ar genadiaethau tramor.

Ac yn awr, frodyr, wedi rhoddi i chwi hanes byr o sefyllfa yr

Eglwys yn y Dyffryn, yr hwn sydd ar y cwbl yn fwy llwydcU

ianuus nag a allasom roddi hyd yn hyn, y mae genym air o

gynghor, yr hwn ydym yn obeithio y gwnewch sylw o hono, fel y
galloch ddyfod yn gyfranogion o gyfoethog fendithion Epbraim

gyda ni ; ac yn gyntaf, mor bell ag y ba modd, byddwch fyw yn

heddychlawn a phawb ; megys ag y cydunwyd yn y gynnadledd

ddiweddaf, i ymwrtbod a phob amrafaelion, a chyfreithic- y naill

a'r Hall, ac os bydd yn bosibl, a phob dyn. Pan fyddoch yn glaf,

gelwch am yr Henuriaid, y rhai a weddiant drosoch, gan eica

eneinnio ag olew, a gosod eu dwylaw arnocb ; a meithrinwch y
naill y Hall a llysiau, a bwydydd tirion ; ac os gwnewch y pethau

hyn mewn ffydd,. a gadael heibio i gymmeryd gwenwyn a chyff-

eiriau gwenwynig, yr hyn nid ordeiniodd Duw erioed er defnydd-

ioldeb dynion, chwi a gewch eich benditbio.

Amddiffynwch lywodraeth y genedl yn mhale bynag yr ydych,

a dywedwch yn dda am dani, oblegid hyn sydd uniawn, ac y mae
gan y llywodraeth hawl i ddysgwyl hyn oddi wrtbych, cyhyd ag

y byddo y llywodraeth hono yn eich amddiffyn chwi yn eich

rhyddid gwladol ac eglwysig, yn y iawnderau hyny ag sydd yia
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wreiddiol yn perthynu i bob person a aned ar y ddaear ; ac os

erlidir cbwi yn eioh tir genedigol, a gwabardd y fraint o addoli y
gwir Dduw mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, yna ffowch i dir

Seion, i America—i'r Unol Daleithiau, lie mae iawnderan a

rhyddid cyfaasoddol nad oes eu rbagorach gan unrbyw genedl

—

yn inha le y gwelodd Duw yn addas, yn y dyddiau diweddaf hyn,

j adnewyddu gornchwyliaeth iachawdwriaeth, trwy ddadguddiad-

au o'r nefoedd, a pha le y ca pawb trwy ffurf-lywodraeth a cbyf-

reithiau y tir, pan weinyddir hwynt mewn cynawnder, eu diogela

yn mbob rhyddid gwladol a chrefyddol, ag y mae dyn yn alluog

i'w fwynbau ar y ddaear ; ac ni fetha bytb o'n sefydliadau cened-

laethol, oddieithr i hyny fod trwy ddrygioni y werin, a bwriadau

dynion drygionus mewn ychydig awdurdod ; oblegid yr iawnder-

au hyny a ordeiniwyd gan Dduw yn y tir hwn, er sefydliad

egwyddorion gwirionedd ar y ddaear; a'n cyd-reoleiddiad cenedl-

aethol ni a darddodd o'r nefoedd.

Bydded i holl Henuriaid Israel i swnio udgorn iachawdwr-

iaeth gyda llais uchel, gan wybod fod yr amser yn fyr, yn yr hwn

y mae gwaith mawr i'w wneyd ; ac na ofnent beth a all dynion ei

•wneuthur, y rhai a allant ond yn unig ladd y corff : ond ofnent

Dduw yr hwn a ddinystria enaid yr ofnog a'r gwrthgiliedig yn

uffern. Os bydd gan y Saint fwy o aur ac arian na fydd eisieu

arnynt i ddwyn yr holl rai tlodion, dygwch hyny drosodd gyda

chwi, ond cynnorthwywch y naill y Hall,— gwnewch megys yr

ewyllysiech wneuthur i ehwithau, ac na adewch i'r tlawd drengu

gartref neu ar y ffordd. Y rhai hynysydd yn yr Ynysoedd gor-

llewinol, Holland Newydd, yr India Ddwyreiniol, a'r gwledydd

poethion yn gyffredinol, a wnant yn dda i ddyfod i San Diego, yn

California, a derbyn addysgiadau yr Apostolion, neu'r Llywydd-

iaeth yn San Bernardino; tra y byddo i'r rhai sydd yn Lloegr a

gogledd Ewrop wneyd yn dda i gymmeryd gyrfa fwy ogleddol,

heibio i New Orleans, Kanesville, a'r South Pass; a phan fydd-

och yn dyfod, dygwch gynlluniau or peiriannau mwyaf cymmer-

adwy er gweithredu pob math o bethau a fu ar ddyn erioed

anghen am danynt, a badau dewisol o bob math. Y mae y byd

yn llawn o beiriannau cyfaddas er arbed gwaith ; achynlluniau

o honynt, ynghyd ag offer anghenrheidiol yn ngwneuthuriad y

cyfryw beiriannau, a'r nas gellir eu cael yma, a fyddai yn fwy ©

werth i'r Saint ua'u pwysau o aur ac arian.
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Yn olaf, frodyr, ofnwch Dduw; gweitfcredwch gyfiairnder, a

deuwch adref gyda brys. Parotowch, erbyn y tyrainor nesaf, i

ddyfod wrth y degau o filoedd; ac na thybiwch y bydd ffordd i

gael ei hagor i chwi ddyfod mewn cerbydau, gan besga ar frasder

j)ob gwlad. Fe fuom ni yn foddlawn i fyw ar fara a d-wfr, a

llawer gwaitb ond ychydig iawn o fara hefyd, am flynydtfan, fel

y gallem chwilio allan, a phlanu y Saint mewn tir dymunol.

Hyn a gwblbawyd genym irwy fendith ein Tad Nefol; ac yn

awr, yr ydym yn eicb gwahodd chwi i wledd o betbau breision, i

<Jir yr hwn a wna i fyny eich boll angbenion, gyda llafur rhes-

ymol ; gan byny, bydded i bawb a allont gael tamaid o fara ac

«in wisg am eu cefnau, fod yn sicr foil digon o ddwfr pur o

chroew ar y ffordd, acna ammheuwcfa yn mhellach, ond deuwth

y flwyddyn nesaf i le yr ymgasgliad, ie, yn beidiau fel colomen-

od yn ehedeg i'w ffenestri cyn y dymhestl.

Pan y caffo pobl, neu unigolion, glywed yr Efengyl, ufyddbau

i'w begwyddorion, a'u bedyddio er maddeuant o'u pecbodau, a

derbyn yr Ysbryd Glan trwy arddodiad dwylaw, y mae yn Uawn

bryd iddynt ymgasglu yn ddioed tua Seion, oni bydd i'w llyw-

yddiaetb alw amynt am aros a pbregetbu yr Efengyl, i'r rbai

hyny a'r nas clywsant hi ; ac yn gyffredin, pa hwyaf yr oedant,

anhawddaf i gyd fydd iddynt i ddyfod adref; oblegid yr bwn a gaf-

odd gyfteu i ymgasglu, ac nis gwnaetb, a drallodirgan y diafol.

Pan oedd Tesu ar y ddaear, fe ddywedodd wrth ei bobl, " Pa

sawl gwaitb y mynaswn eich casgln ynghyd, fel y casgl yr iar ei

chywion dan ei badenydd, ond nis mynech ; am hyny, wele yr

ydwyf yn gadael eich ty i cbwi yn anghyfannedd.'' Ac os na wna

Saint yr oruchwyliaeth hon wrandaw ar alwad y Bugail da, a

«hasglu yn ol y gorchymyn santaidJ, nid yw yr amser yn nep-

pell, pan y bydd cynnrychiolwyr yr Iachawdwr mawr ar y
ddaear, yn gallu cael yr achlysur i ddywedyd megys ag y dywed-

odd yntau, " Eich ty a adewir i chwi yn anghyfannedd;" oblegid

y mae plaau, newyn, haint, a marwolaeth yn awr yn dechreu

amgylchynu y ddaear ; a pha le y bydd diogelwch ond yn Seion

—tir penodiad Duw—cartrefle y Saint; a thir dewisol mewn
cynnyrcbion a llywodraeth tuhvrnt i bob tir arall; am hyny, yr

jrdym yn dywedyd wrthych, Cyfodwch a deuwch allan, ac nao

oedwch, oblegid. y mae dydd mawr yr Arglwydd gerllaw, a phwy

a, all sefyll ei ddyfod iad ef?



cdgorn sBiom 239

O Arglwydd Dduw Abraham, ein Tad, tywalltallan dy Ysbryd

ar dy bobl trwy yr holl ddaear, ie, yr Ysbryd hwnw a dywellti ar

dy weision ; fel y byddo dy holl blant yn ufydd yn mhob peth,

ac yn fuan yn dyfod yn un a ni yn nyffrynoedd mynyddoedd

Ephraim ; fel y gwneler dy ewyllys ar y ddaear megys yn y nef

oedd, yr hyn ydym yn ofyn yn enw Iesu Grist. Amen.
Brigham Young,

Heber C. Kimball,

Willard Richards.
Dinas y Llyn Halen Fawr, Ebrill 18, 1S52.

[A pyfieitliwyd gan Tbomas Job.]

COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL

J&glxvys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, a gynnaHwyd yn y
Tabernacl Newydd, Dinas y Llyn Halen Fawr, E brill 6, J 852,

am ddeg o'r boreu, y Llyivydd Brigham Yauny yn llywyddu.

[O'r " De9eret News."}

Yn bresennol—y Brif Lywyddiaeth, sef Brigham Young, Llyw-

ydd, a Heber C. Kimball a Willard Richards, Cynghorwyr. Pat-

riarchiaid—John Smith ac Isaac, Morley. O'r Deuddeg—O.

Pratt, W. Woodruff, a G. A. Smith. Llywyddion y Degan-a-

thrugain—Joseph Young, Zerah Pulsipher, A, P. Rockwood, a

Henry Herriman. Llywyddiaeth yr Estynfa—Daniel Spencer,

Llywydd, a David Fullmer, Gynghorwr. Llywyddiaeth Corwm

yr Archoffeiriaid—John Young, Llywydd, a Reynolds Cahoon,

Cynghorwr. Esgob Llywyddol—Edward Hunter. Ysgrifenydd y

Gymmanfa—Thomas Bullock. Reporter—George D. Watt.

Galwyd y Gymmanfa i drefn gan y Llywydd, yr hwn a hysbys-

edd iddynt addoedi yn y Gymmanfa ddiweddaf, i gyfarfod yn y

Tabernacl newydd ar y Temple Block; ac yn awr awn rhagddom

i gyssegru y neuadd hon, a chymmeryd arnom waith y Gym-
manfa, fel y cyfarwyddir ni gan yr Ysbryd. Yna efe a ddarllen-

odd y 201 hymD, " Lord, in the morning thou sbalthear," yr hon

a ganwyd gan y cor, dan gyfarwyddyd James Smithies, corydd.
,

Yna y Llywydd Richards a offrymodd y ganlynol

WEDDI GYSSEGRIADOL.

O Dduw mawr ac holl-ddoeth, ein Tad Nefol, yr hwn wyt yn
*ay*g y cherubiaid, ac wedi dy wisgo a goleuni megys gan ddiU-
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edyn, yn enw Iesu dy Fab, a thrwy rinwedd yr Offeiriadaetlt

santaidd a thragywyddol yr hon a roddaist i ni, yr ydym yn dyfod

o'th flaen ar yr achlvsur hwn, i ddeisyf ar i'th roddion a'th

fendithion orphwys arnom. Attolwg, tvwallt allan o'th Ysbryd

ar bob enaid sydd yn awr yn dysgwyl ger dy fron, fel y byddo

ein calonau yn un, ac fel y neshaora atat mewn modd cymmer-
adwy yn dy olwg. Bydded i bob cyffroad o eiddo ein heneidiau

gyd-ddyrchafu atat ti mewn gostyngedig wylder a pharch am dy
holl drugareddau, i gteaduriaid dy wneuthuriad.

Yr ydym yn cofio, O ein Tad a'n Duw, ein bod yn ddyledu9 i

ti am ein bodoliaeth, ac am gael ein danfon i'r byd yn yr oes a'r

genedlaeth hon, yn mha un yr amlygwyd cyflawnder Efengyl

Iesu Grist dy Fab, yn mha un y' cyhoeddwyd etto gan y cenad-

ydd nefol o'th bresennoldeb di ffordd bywyd ac iachawdwriaeth i

blant dynion ar y ddaear, gan ddywedyd, " Ofnwch Dduw, a

rhoddwch iddo ogoniant, oblegid daeth awr ei farn ef;''—gan

gysgodi allan adferiad pob peth a lefarwyd trwy eneuau dy holl

Brophwydi santaidd er d«chreuad y byd—gan sefydlu egwyddor-

ion pur y Nefoedd tragywyddol, y rbai a gyfansoddant gyfreithiau

teyrnas ein Duw ar y ddaear
;

gan agor i fyny o'r newydd
egwyddorion mawrion dadguddiad a chyfrinach a Duwiau Tragy-

wyddoldeb—egwyddorion ag a fuont yn guddiedig yn y nefoedd

am ganrifoedd lawer, tra y mae llawer o genedlaethau wedi byw
a marw, yn dysgwyl am fendithion ac addewidion y dyddiau hyn,

gan ddymuno rhan yn ngwaith mawr rhagbarotoiadol dyfodiad

Mab y Dyn, mewn gallu a gogoniant mawr, i deyrnasu ar

y ddaear.

Yr ydym yn cofio o'th flaen di, O ein Tad, ein bod ni, dy

weision, ag sydd yn awr yn dy bresennoldeb, ar ol clywed y
genadwri nefol, a rhoddi ufydddod i'w gorchymynion santaidd,

wedi dyfod yn dderbynwyr a chyfranogwyr o'r weinidogaeth

santaidd hon ; a'n bod yn ami wedi ein gwaredu o allu y diafol a

chynllwynion dynion drwg a dichellgar, y rhai a geisient ein

dadymchwelyd, ac a gyd-fwriadent yn erbyn ein bywydau, i'n

dinystrio oddiar wyneb y ddaear. Eithr tydi, O ein Tad, a fuost

o byd yn ofalus am danom, gan oruwch-lywodraethu pob drwg

ymddangosiadol i fod er ein lies ; hyd nes yn y diwedd trwy dy
fawr nerth y dygaist ni i etifeddiaethogoneddus yn y tir da hwn,

a mwy dewisol nag un tir arall,yn mhell o lochesau terfvsgwyr a

llofruddion y rhai a laddasant dy Brophwydi, ac o'r tir He y mae
eu gwaed etto yn gwaeddi o'r ddaear am i ddial gael ei dywallt

o'r nefoedd.

Ti a ymddygaist yn drugarog tuag atom, O ein Tad ; canys

trwy yr holl olygfevdd y galwyd ar dy bobl i fyned trwyddynt —
yr holl beryglon, a dyoddefiadau oedd genyra i'w gwynebu, dy
angylion a wyliasant drosom ac a'n hamddiffynasant. ac y mae
dylanwadau rawyn ac adfywiol dy ysbryd wedi ein dyddanu, ac

arbedwyd ninnau i fod megys cof-golofnau o'th drugaredd. Mae
lluoedd o'n brodyr a'n cyfeillion wedi syrthio trwy fohyddiaeth,
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trais, afiechyd, a raarwolaetb, ac y mae eu besgyrn wedi eu
gadael i bydm ar y praire, ac yn yr anialwch, tra y cauiateir i ni

etto ymgasglu ynghyd yn y lie da hwn, ac i ddwyn i weithrediad

holl alluoedd corff a meddwl a pha ra; yr ydym wedi ein gwisgo,

er llwyddo ac adeiladu dy deyrnas ar y ddaear. Pan alwodd dy
bobl arnat yn eu cyfyngderau, ni fuost hwyrfrydig yn gwrandaw,
eitbr estynaist dy allu bollalluog, ac a'u bamgylchaist hwynt yn
mreichiau cariad a thrugaredd, hyd nes y caniatawyd ac y gallu-

ogwyd dy bobl i adeiladu a phreswylio, i lafurio a uiwynbau y
ffrwyth ; ac i ddyfod allan o'n trigfanau cysurus, y boreu hwn, i

addoli a moli Arglwydd Dduw Abraham, Isaac, a Jacob, Iesu, a
Joseph, yn yr adeilad cyfleus hwn,yr hwn a godwyd er mwyn
ymgynnulliad ac addoliad dy bobl.

Llawer gwaith y cyd-orfoleddodd ein calonau mewn cynghorau,
a chyfarfodydd, ac mewn Cymmanfa ; etto ni chyfarfuasom erioed

pan oedd aml-drugareddau a bendithion ein Tad Nefol yn galw
am fwy o fawl a diolchgarwch i'w enw santaidd, nag yn bre-

sennol yn yr ystafell eang a chyfleus hon, ag y mae dy Saint yn
awr yn cael caniatad i'w meddu. Yma, yn y lie apwyntiedig
hwn er ymgynnulliad dy Saint, ar y gylchwyl hon o ddydd
genedigaeth dy Eglwys a'th Deyrnas ar y ddaear, yn yr oruch-
wyliaeth ddiweddaf hon o'r nefoedd, ac yn nghanol cynnulleidfa

y Goruchaf Dduw, yr ydym ni, dy weision, O ein Tad o'r nef, yn
enw dy Fab Iesu, yn cyflwyno a chyssegru y ty hwn i ti, ac i'th

acbos, er ymgynnulliad dy Saint i addoli o'th flaen, ac i gyfran-

ogi c Sacrament Swper yr Arglwydd ; er gweddio, er mawl, a
diolchgarwch, er trin achosion perthynol i'th Eglwys a'th deyrnas,

neu i ba ddyben bynag yr ymgynnullo dy Saint ynghyd yn dy enw.
Yr ydym yn neillduo ac yn cyssegru y ty hwn fel cyssegr

santaidd dy bobl i'r Arglwydd yn dragywydd ; ac yr ydym yn
cyssegru y tir ar ba un y mae yn sefyll, ac yn ei gyflwyno i'r Ar-
glwydd ein Duw. Bydded i'r llawr y rhodiwn arno fod yn sant-

aidd o dan ein traed, bydded i'r to sydd yn ein cysgodi rhag yr

eira, y gwlaw, a'r haul, fod yn santaidd uwch ein penau ; bydded
i'r muriau sydd yn ein cadw rhag gwyntoedd oerion y gauaf, yn
sRntaidd oddiamgylch i ni, a bydded i ddrysau, a ffenestri, a
slips, a chloion, ac addurniadau y ty hwn, ynghyd a'r gwahanol
ddefnyddiau o ba rai y cyfansoddwyd hwynt, yn santaidd i'r Ar-
glwydd, er mwyn cyfarfodydd, Sacramentau, a thriniad achosion

dy bobl. Yr ydym yn cyflwyno a chyssegru y rhan bono o'r ty

hwn, lie y mae dy Brophwyd a'th weision yn bresennol, i fod yn
lie santaidd a chyssegredig i'th bobl yn enw dy Fab, a cher dy
fron di, O ein Tad nefol. Bydded i bob rhan a chyfran o bono,
fod yn santaidd i'r Arglwydd ein Duw; na chaniataer i ddim
aflan fyned i mewn i unrhyw ran o'r Tabernacl hwn, eitbr caffed

ei gadw, ynghyd a'i vestry, a'r dor-geidwaid,a phob peth perthyn-

ol neu oddiamgylch iddo, yn gyssegr cyssegredig a santaidd lie y
gallo y pur d galon orfoleddu yn dragywydd, ac na chaniataer

byth i un ysbryd aflan aflonyddu eu haddoliad.
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Bydded i'r angylion o'th bresennoldeb di fod tufewn ac oddiftW-

gylch i'r drigfan hon. Pan fyddo dy weision yn sefyll yn y Hfl

santaidd hwn i weinidogaethu i'th bobl, bydded iddynt deimlo
dylanwad bendigedig dy nefolaidd genadon ; bydded iddynt gael

eu llenwi a'r Ysbryd Glan, fel a manna o'r nef, a'u gwisgo tnewn
gwisgoedd cyfiawnder ; bydded i weledigaetb.au a dadguddiadau

y bydoedd tragywyddol yn agoied o'u blaen yn barhaus, a bydded
i'th Saint o hyd gael clust gwraudawgar a chalon ddeallus, i

dderbyn a defnyddio addysgiadau dy weision, fel y cynnyddont
i'r maintioli o berffeithrwydd agsydd yn Iesu Grist, fel y byddont
yn un gydag ef yn dragywydd.

Os bydd i'th bobl bechu ac edifarhau am eu pechodau, a galw
arnat ti yn enw lesu o tufewn y muriau hyn, yna gwrandawa di

yn y nef, dy drigfa santaidd, maddeu eu pechodau, a dyro iddynt
atebiou heddychlawn. Bydded dy ofn a'th arswyd ar y eenedl-

oedd a elont i mewn i'r lie santaidd hwn, a bydded i'th ysbryd
orphwys ar y cywir galon, y rhai a glywont dy air o'r sarle hwn,
fel y credont, yr ufyddhaont, ac yr achuber hwynt gyda dy bobl.

Ac yn awr, O Dad, rhynged bodd i ti gymmeradwyo cyssegriad

y ty hwn, ag a gyflwynwn yn awr i ti, yn enw dy Fab, fel teyrn-

ged ddiolchgarwch oddiwrth dy bobl, a gwrandaw ar lais ein

deisyfiadau, fel y caffo ei gadw rhag cynddaredd yr elfenau, ac

halogiad dynion annuwiol, ac fel y byddo dy ogoniant arno, ac y
trigo ynddo, yn dragywydd; fel pan fyddo i'th Saint alw ar dy
enw santaidd o bono, mewn cyfiawnder, y bydd i ti wrandaw yn
dy drigfa santaidd, a rhoddi ateb heddychlawn.

Bendithia yr holl rai ag a gynnorthwyasant i godi yr adeilad

hwn. Bydded iddynt orfoleddu byth yn ngwaith eu dwylaw, a

meddu y gogoniant a ddymunant yn mhresennoldeb eu Duw.
Bendithia hefvd y rhai hyny ag ydynt wedi cyfranu o'u heiddo er

ei adeiladu, ynghyd a'r holl rai a ddymunent gyfranu, ac nad
oedd modd a chyfieusdra ganddynt; bydded iddynt bwythau
hefyd gyfranogi o etifeddiaeth ragorol gogoniant nefol, a thrig-

fanau dedwydd ac hyfryd yn mhlith plant dynion. Bendithia yr

holl rai sydd yn proffesu dy enw, a chanddynt fodd i gyfranu at

adeiladu y ty hwn, ac a ddartfu esgeuluso eu hraint a'u dyled-

swydd; bydded i'th ysbryd orphwys ar y cyfryw rai oil, fel y
byddo iddynt ymostwng, edifarhau am eu byrdra o'th flaen di, ac

yn ngolwg eu brodyr, a chyfodi a gwneuthnr eu dyledswydd o'r

awr hon allan ac yn dragywydd, fel na cbollont ragor o fendith-

ion trwy ddiogi yn dy wasanaetb.
Bendithia dy was Brigharn ag iechyd a nerth corff a meddwl, a

bywyd hir, ac a dyddiau tangnefeddus ; bydded iddo gael ei gyn-
nysgaethu a'th ysbryd, ac a dadguddiadau tragywyddol yn
barhaus, a bydded i'th angylion ymweled ag ef a'i gynnorthwyo,
ac ysbrydion gwasanaethgaT o'th wyddfod weini iddo yn ei boll

ffyrdd. Gwylia ef, O Arglwydd, rhag bwriadau maleisus dynion
drygionus; tro o'r naill ochr hob saeth a anelir er'ei niweidio;
addasa a pharotoa ef a phob cymhwysder anghenrheidjol i arwaie
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a tfrywys dy bobl hyn ; bydded ei nerth a'i allq yn gyferbyniol

fw ddyledswyddau, a'r baieh a ofynir ganddo ei ddwyn; bydded i

fendithion gwertbfawr nefoedd a daear gael eu tywallt arno ef, ac
at ei deulu ; bydded iddynt hwy, ar wahan ac yn bdoI, fwynbaa
cymdeithas Duw, a'i Saint, a chael pob rbodd ddymunol ag a
gynnyddo eu beddwcb, eu cysur, ea hiechyd, a'u dedwyddwch.
Bendithia ei drigfa, a phob petb oM mewn, ei dda a'i ddefaid, j
tir a wrteithia, ei faesydd, ei erddi, a'i winllanoedd ; bendithia ef

rnewn basged ac mewn ystor, ac yn yr hyn oil a berthyno iddo.

Bendithia ei Gyngborwyr, dy weision Heber a Willard, a'r nn
bendithion. Boed iddynt yn wastadol fyw yn undeb y ffydd, a
chadw y rhwymau cariad ac undeb ag a drigant yn dy bresennol-

deb di. Parha i gryfhau eu 'ffydd, en gallu, a'u dylanwad, hyd
nes y byddo i'w lleisiau seinio dy air gyda swn taranau trwy eith-

afion y ddaear, nes adseinio yn mbob clust, " Yrobarotowch i

swper neithior yr Oen,'' ei deyrnas a ddaeth : parotowch i dderbynr

yr Arglwydd !

O ein Tad, bendithia dy Batriarch oedraaus. Parhaed ei

ddyddiau i liosogi, a'i gynneddfau i gryfhau, a bydded iddo gaefc

ei lanw a'r Ysbryd Glau i fenditbio dy blant pan yn dynesu a8

wawriad dydd goleuach ; fel yn nghanol dyrchafiadau gogoniant

nefolaidd, y selio fendithion ar benau y ffyddlawn, hyd nes y
derbyniot ef atat dy hun, i orphwys gyda'i frodyr, yn dy bresen-

noldeb. A bydded i'r unrhyw fendithion orphwys ar ei holl

frodyr o'i gorwm y Patriarcbiaid.

Cofia am gorwm y Deuddeg Apostol, gyda'u Llywydd, Orson
Hyde. O, Arglwydd, caniata i'th angylion fyned allan o'u blaen

hwynt, a'u cachv hwynt rhag pob drwg. Dyro allu iddynt i orch-

fygu holl gynllunian a bwriadau dynion drygionns, a boll ddich-

ellion y Diafol
;
galluoger hwynt i fyned ar Efengyl i bob cenedl

r

llwytb, iaith, a phobl ar wyneb yr holl ddaear; bydded iddynt

mewn cyssylltiad a, a than gyfarwyddyd Prif Lywyddiaeth dy
Eglwyg, gael gallu i wthio yn mlaen dy waith ar y ddaear, fel Uif

nerthol nas gall dim ei attal. Bendithia hwynt, O Dad, a pheth-

au da y byd hwn, fel y darparer dros eu teuluoedd yn ystod eu

habsennoldeb, tra ar genadiaethau o'th ewyllys at y cenedloedd,

ac yn mhlith yr holl bobloedd. Amgylcbyna hwynt yn mreich-

ia-u dy drugaredd, a chadwa hwynt, un ac oil, er cyflawni e tt

gwabanol genadiaethau, a dyehwelyd yn ddiogel i fynwes dy
Eglwys, ac at eu teuluoedd yn nyffrynoedd y mynyddau.

(I'w barhau.)

AMRYWIAETHAU, &c.

Dygwyddiad.—Yn y wledd ar ol y Gymmanfa ddiweddaf jn
Nghasnewydd, pan yr oedd y neuadd yn orlawu o Saint, dyg-

wyddodd i'r ceiling gwympo arnynt oil, oddieithr uwcbben yr

esgyn-lawr; eithr y mae yn dda genym i hysbysu na chafodd

fieb unrhywni-vred, yr hyn sydd wedi peri syadod trwy yr holl drek
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Diod Barod.—Mewn cyssylltiad a'r ddiod hon, dywodasom
yn ein rhifyn olaf, "Os byddwch am flas arall, ychwanegwch 40

dyferyn o essence ofspruce :" ond gan nad oes nemawr yn hoffi y
y bias hwnw, gwell iddynt osod gwerth dimai neu geiniog o

essence oflemon yn ei le, yr hwn a wna iddo yfed fel lemonade.

Cymmanfaokdd y Gogledd.—Cynnelir Cymmaufa Sir Fflint,

ar yr 8fed o Awst ; Sir Ddinbych, ar y 15fed ; Dyffryn Conwy,
ar y 22ain; Sir Fon, ar y 29ain; a Sir FeirioDydd, ar y 5med
o Fedi.

DYLEDION AM LYFR4U ODDIWRTH Y CYNNAPLEDDAU, CANGEN-
AU, AC ERE1LL, AM Y CHWARTER YN TERFYNU GORPH. 3, 1854.

Cynnadkddau.— Sir Fvnwv, £40 0s 2|c ; Sir Frycbeiniog,

£7 9 9ic; Llanelli, £13 7s A\c; Sir Aberteifi, £7 15s 7£c

;

Gogledd Fenfro, £2 5s 5|c; Morganwg Orllewinol, £54 2s 2|c;
Sir Feirionydd, £7 Ss l£c; Sir Fflint. £11 14s 6c; Sir Fon,
£15 19s 9|c; Dyffryn Conwy, 14s 2c; Sir Dinbych, £10 10s 4|c;
Cynnadledd Gymreig Liverpool, £3 13s 4|c ; Caerfyrddin, £1
19s I2C. Cangenau.—Dinas, £1 19s 9c; Llanilltyd, £4 9s 8c;

Pontytypridd, £6 13s 3c; Llanfabon, £2 3s 3^0; Cwmbach,
£4 6s 4|c ; Pendulwyn, 9s 5£c; Twynyrodyn, 10s 10c; Llan-
daf, £1 lis 1c; Gostwng 7s 4c; Eglwysnewydd, 7s 6c; Cow-
bridge, £1 14s 10c; Caerdyf,£ll 15s 10c; Aberdar, £15 5s 9^c ;

Aberamman, £5 6s 5c; Dowlais, £4 17s 5|c ; Hirwaen, 10s;

Cwmnedd, £1 14s J^c; Rymni, £2 6s 3§c; Georgetown,
£2 2s 2ic; Merthyr, £3 lis 5c; Pendaren, £4 17s; Cefn,

£2 13s; Ynysgou,agl 9s 2§c ; Gwernllwyn, £1 19s 2c; Ffyn-
noa-Tydfil, £3 4s 8§c; Troedyrhiw, 16s 7^c ; Rymni (Seisnig,)

4s 3c; Gellifaelog, 9s; Gog, £1 9s 5c. Personau, £3 15s 2c.

—

Cyfanswm, £26S lis ljc.

Taliadao o Orph. 9 hyd Orph. 21,—Sir Fynwy, £4; Sir

Aberteifi, £2; Penfro Ogleddol, £\ ; Sir Fon, £1 7s 10c;

Dinas, 15s; Llanilltyd, 13s 6c; Llanfabon, 16s 3c; Cwmbacb,
3s 9e ; Pendulwyn, 9s 5|c ; Twynyrodyn, 10s 10c; Llandaf,

4s i
Eglwysnewydd, 7s 6c; Cowbridge, 5s 4c; Aberdare, £1;

Abaramman, 18s; Hirwaen, £1 0s3c; Cwmnedd, 7s 9c; Rymni,
£2; Georgetown, 2s 5c; Pendaren, lis 4c; Gwernllwyn, £1 9s;

Ffynnon-Tydfil, 18s; Troedyrhiw, 9s; Rymni (Seisnig), 4s 3c;

Pontypridd, 18s 7c.—Cyfanswm, £24 6s 7fc.

Traethodau ar Wyrthiau.—Danfonir allan y rhifyn olaf

gyda'r Udgorn nesaf ; a phwy bynag sydd yn ymofvn y " Traeth-

auid ar Wytthiau'' (yr hwn a gyhoeddasom y llynedd), i rwymo
ar ddiwedd y chwech rhifyn presennol, rhodded wybod mewn
pryd, cyn y gwerthir y cyfan.

HfT Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

J. DAVIS, ARGBAPI'TDD, GEOEGESOWN, MEBTHYB.
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Rhif. 16.] AWST 7, 1832. [Cyf. IV.

ANERCHIAD AT Y SAINT.

GAN Y LLYWYDD S, W. RICHARDS.

Mae Seithfed Epistol Cyffredinol y Brif Lywyddiaeth,yr hwn a

gyheeddwyd yn y rhifyn olaf o'r Star, yn cynnwys cynghor a

chyfarwyddyd o'r pwys mwyaf i'r Saint gwasgaredig, ac yr y&ynx

ni yn dymuno galw sylw y rhai ag ydynt yn yr Ynysoedd Pryd-

einig tuag ato. Nid oes dim wedi myned allan i'r Saint yn yr

oruchwyliaeth hon yn fwy cyfaddas i'w sefyllfa na'r ysgrif y
cyfeiriwn ati, ac ni fu pobl Dduw erioed yn fwy parod yn eu

teimladau i dderbyn y fath genadwri ddwyfol, nag ydynt ar yr

amser presennol.

Gwelwn yn yr Epistol sefyllfa pobl yn cael ei phertreiadu, am
y rhai y gellir dywedyd braidd—ni wyddant pa beth yw eisieu ;

pobl ag ydynt yn teimlo gallu Daw yn ea canol, yn cyfranu

iddynt, yn ol eu sefyllfa, gyflawnder o fwynhad beniithion

nefolaidd a daearol. Mae heddwch a llawndid yn helaeth gyda

hwynt; o ganlyniad, gyda phriodoldeb yr adnewyddir yr alwad

am i'r Saint ymgasglu adref wrth y degau o filoedd. Mae yr

alwad hon yn cael ei chyfeirio yn fwyaf neillduol at y Saint yn

yr Ynysoedd Prydeinig, ac y mae yn rhaid iddynt ei hateb.

Boddlonir ni eu bod eisoes yn ei hateb mewn teimlad, eitbr rhaid

i rywbeth mwy na hyny gael ei wnentbur; mae yn rhaid iddynt

ei hateb mewn gweithred hefyd, mai yn rhaid i'r gwaith ei bun

gael ei gyfiawni, onide ni chaiff y Saint yn Mabilon byth eu

gwaredu o gaethiwed.

J6
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Mor fawr yw y cyferbyniad rhwng adsain ogoneddus iachSwd^

wriaeth yr bon a glywir o'r rnynyddoedd draw, a gwaedd y byd

am aur yr hon sydd wedi boddi rhiaweddau ardderchocaf dynion,

a dynoetbi eu trachwant a'u cybydd dod yn dra amlwg. Maef

rhai eneinniog yr Arglwydd ag ydynt wedi parotoi pob peth yn

barod, yn gwaeddi am eneidiaa dynion, yn neillduol eiddo y
tlodion gostyngedig,fel y gallont fyned i ddyffrynoedd y mynydd-

au, a ohael yno fendithion y ddaear, a goludoedd tragywyddoldeb.

Nid ydynt yn gofyn am i'r aur a'r arian gael en dwyn i Seion*

byd nes y byddo i'r holl dlodion ffyddlawn gael eu cyflwyno yno

yn gyntaf fel offrwm i'r Arglwydd. Yn hyn yr ydym yn canfod

taer ddymuuiad dynion santaidd, dan ysbrydoliad yr Hollallaog,

yn dadleu achos y tlodion a'r rhai angbenog ag ydynt yn ceisia

ar ol arddercbogrwydd Seion. Mae yn ddangosiad amlwg o'r

gofal sydd ganddynt am iacbawdwriaeth byd dirywiedig, a thu-

edda i lenwi calonaa y rhai uniawn a ffyddlawn a llawenydd,

tangnefedd, a cbysur, a gobeithion am wynfyd dyfodol.

Pwy sydd i wneyd y gwaith hwn, ac yn mba fodd y mae'r

tlodion i gael eu casglu, os na cbydsynia y rhai sydd ganddynE

aur ac arian i ddefnyddio en cyfoeth er cyflawni y pethau hyn ?

Pan oedd yr Iesu ar y ddaear, ei iaith oedd, " Pa sawl gwaith y
mynaswn eich casglu ynghyd, &c, eithr nis mynech.'' Yn awr

yw yr amser y gall y cyfoethogion yn mblith pobl Dduw, os

mynant, wneuthur y gwaith a geisiodd yr Iesu ei wneuthur,

canys y mae'r bobl yn awr yn ewyllysgar ac awyddus i dderbyn

y waredigaetb dymmorol ag sydd yn ngallu y cyfoethogion i'w

rhoddi iddynt; ac yn awr, chwi Saint cyfoethog, mae y tlodion-

yn dechreu edrych arnocb chwi fel yn alluog i fod yn iachawd-

wyr tymmorol, a hwy a'ch ystyriant felly i'r graddau y bydd-

och yn cyfranu eich bendithion iddynt. Pa le mae y galon, heb

fod yn farw i dosturi, ag sydd yn meddu y gallu, ac ni ddilyna

esiampl yr Iachawdwr Iesu Grist, ac ymdrechu casglu pobl yr

Arglwydd, pan y mae gahvad mor bwysig ag sydd yn yr amser

presennol ? Gwna gwanwyn 1853 roddi ateb i'r gofyniad hwn, a

chyhoeddi ar led pwy sydd o du yr Arglwydd ; canys amlygir

dirgelion calonau dynion trwy eu gweithredoedd.

Mae yr alwad hon o eiddo y Brif Lywyddiaeth yn amserol i'r

Saint yn Mhrydain ; a dylai yr holl rai a feddant eiddo, ac a

deimlant duedd yn awr i weithredu cyfiawnder, i wneuthur te\ eu
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gwaith mawr cyntaf i barotoi erbyn y tymmor nesaf er ymgas-

glu i Seion, ac i ddecbreu mewn pryd i werthu eu niecldiannau,

•eu troi yn aiian, a therfynu eu boll fusneson yn y wlad hon, fel

y caffont yn ddiffael ea holl eiddo dan eu Hywodraetb cyn y
terfyno y flwyddyn hon. Mae yn well o lawer i ddecbreu rhoi

fyny busnes mewn amser cyfaddas, na'i wneuthur mewn brys

gydag abertbiad mawr ar eiddo, yr hwn a ellid ei ddefnyddio i

fendithro y tlodion.

Dysgwyliwn i Lywyddion y Cynnadleddau roi eu sylw at y
pwnc hwn, ac na fydded i uu dyn dan eu Llywyddiaeth deimlo

ei fod yn rhodio yn ngorchymynion yr Arglwydd yn ddifeius, os

na esyd ei wyneb o hyn allan tua Seion, a defnyddio pob moddV

ion er cyfodi a myned allan o Babilon. Nid ydym yn dysgwyl i

ddynion ag ydynt yn barhaus yn y weinidogaeth i adael eu

lleoedd heb ganiat&d oddrWrth eu gwahanol Lywyddion, neu

oddiwrthym ni. Eithr yr ydym yn dymuno ar holl Lywyddion y
Cynnadleddau i wneuthur eu hunain yn bysbys o'r holl Saint

dan eu gofal ag a feddant ddymuniad i gasglu i'r mynyddoedd,

ac a allant fod yn Liverpool yn Ionawr nesaf gyda £10 y pen

iddynt eu hunain a'u teuluoedd ; a dymunwn ar y Llywyddion i

fynegi i ni ary laf o Dachwedd nesaf, nifer y cyfryw Saint yn

eu gwahanol Gynnadleddau, a swm gywir eu heiddo He y byddo

yn fwy na £10 y pen. Trwy ffurfio y Saint yn gwmnioedd, a

gosod eu moddion unedig yn nwylaw rhyw ddyn doeth a phrofiad-

«1, fel y galler eu defnyddio yn fwyaf manteisiol, ac er lies

cyffredinol y gwahanol gwmnioedd, dysgwyliwn y bydd £10 y
pen yn ddigon i symud i'r Dyffryn y tymmor nesaf, yr holl rai ag

ydynt wedi parotoi felly, ac yn ewyllysgar i'w wneuthur. Eithr

nid ydym yn cymmeradwyo y Saint i feddwl cychwyn a'r swm
bono yn unig, os ydynt yn bwriadu llywodraethu eu harian yn

bersonol eu hunain. Gellir cyflawni Uawer trwy undeb moddion

ac ymdrechiadau, yr hyn a fetha anturiaeth bersonol ei gyflawni.

Bydded i bawb a allant, gyfodi a myned ymaith y tymmor

nesaf, a pheidio aros yn hwy yn y wlad bon; canys y mae'r

dydd eisoes wedi dyfod pan fydd gan y Saint i fyned i Seion trwy

ganol y pla a'r haint dinystriol, a dichon y cynnydda yr

anhaw6derau hyn, hyd nes na byddo neb yn alluog i fyned ond y
pur o galon, y rbai a gadwasant boll orchymynion Duw,ac a

Gallant yn nghyflawn sfcrwydd yr Ysbrvd Glan hawlio nodded y
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nefoedd. Mae dydd mawr yr Arglwydd yn agos wrth law, s

bydded i'r Saint frysio i barotoi erbyn y dydd hwnw, canys dydd

ydyw yn yr hwn y clywir y waedd, Gwae, gwae, breswylwyr y

ddaear; dydd yn yr hwn y clywir ocbain ac wylofain o herwydd

digter llidiog yr Hwn a eistedda ar yr orsedd i weini barn yn

mhlith dynion, pan fyddo tymmor ei fawr drugaredd wedi myned

heibio, a phan y chwardda Efe am ben drygfyd y drygionus, ac y
gwatwara pan ddel eu hofn.

Dan ystyriaeth o'r hyn sydd mor agos wrth law, ni a annogwn

yr holl Saint i fyw yn agos at eu Duw, a dyfod i wybod eu bod

yn meddu ei ffafr. Bydded i'r tlodion ag na allant weled eu

ffordd yn agored o'u blaen, weddio ar Dduw mewn llawn ffydd,

fel y meddalhao Efe galonau y cyfnethogion i ddefnyddio eu

heiddo er casglu y sawl nad oes ganddynt fodd, ac hefyd fel y
rhoddo ddylanwad a doetbineb i'w weision, er darparu gogyfer ag

iachawdwriaeth ei bobl yn dymmorol yn gystal ag yn ysbrydol

;

a thra fyddo y tlodion yn dadleu eu hachos eu bun yn daer

gerbron Duw, yr bwn a all droi calonau plant dynion i ffafrio ei

feibion a'i ferched Ef, ereill hefyd mewn llysoedd uwch a ddad-

leuant o'u tu, ac a daer amddiffynant eu hachos. Bydded y
Saint yn ddiwyd i gadw holl gynghorion yr Arglwydd, gan fod

yn llawn bendith ac nid melldith. Ceisiwch adeiladn eich

gilydd, ac nid tynu eich gilydd i lawr; peidier a chenfigenau a

drwg-dybiau, fel y byddo cariad Duw yn helaeth er lies pawb.

COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diwecldaf, a gynnaliwyd yn y
Tabernacl Newydd, Dinas y Hyn Halen Fawr, E brill 6, J 852,

am ddcg o'r boreu, y Llywydd Brigham Young yn Uywyddu.

[Parhad o'r Weddi yn nhud. 243.]

Bendithia a'r un bendithion dy holl Henuriaid o bob corwm ag

sydd yn absennol ar genadiaethau tramor at genedloedd ac ynys-
. oedd y mor, y rhai ydynt bellenig. Bydded i allu bywiocaol dy
Ysbryd orphwys arnynt, a bydded i'w geiriau fod megys tan, yn
soddiyn ddwfn i feddyliau eU gwrandawwyr; bydded i'w tystiol-

aeth fod megys y mor cynhyrfiol, yn rhuo ac yn ymdreiglo yn
ddiorphwys, hyd nes byddo i'r llais na lefarodd erioed fel dyn,

ddywedyd, Tangnefedd, ymdawelwch
;

pan fyddo yr holl rai
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gtraest eu calon wedi gwrar.daw ar eibrwdiadau ysbryd ein Duw,
a dysgu ffordd bywyd ac iachawdwriaeth. Bendithia deuluoedd
dy weision absennol.

O, Arglwydd, bendithia gorwm yr Archoffeiriaid, a chorwmau
Degau-a-thrugain dy bobl ; ie, eu Llywyddion, yngbyd a'u

Cynghorwyr, a'r holl aelodau ag ydynt yn yrndrechu yn eu
milwriaeth i orchfygu y byd a'i ddrygioni, ac yn ymegnio i dynu
yn ol y gorchudd ag sydd wedi amdoi y ddaear mewn tywyllwch,
a meddyliau y bobl mewn pen-boethni,ofergoeledd,anwybodaeth,

a phechod, hyd nes i ddrygioni orchuddio gwyneb yr holl ddaear,

ac nad oedd neb i'w gael yn rhodio yn gyfiawn ger dy iron di,

eithr oil yn rhodio yn ol gorchymynion dynion, ac yn ngwag
ddychymmygion eu calonau. O Arglwydd Dduw Hollalluog, yr

ydym yn gweddio aruat yn enw yr lesu, i ysbrydoli dy weision,

yr Archoffeiriaid, a'r Degau-a-thrugain, a dylanwad dy Ysbryd
Glan ; tywallt ef arnynt mewn cyrlawnder mawr; bydded iddynt
hwythau wregysu eu lwynau, a cban adnewyddu eu nerlh o ffyn-

non goleuni a gwybodaeth, yr taon a ledaeni di o'u blaen, deuent i

gynnorthwy yr Arglwydd yn erbyn y cadarn, ac ymgryfhau yn
achos ein Duw, er llwyr ddadymchweliad ei holl elynion, ie, er

syrthiad llywodraeth Satan ; fel y byddo i deymas ein Duw ni

a'i Grist Ef, gael ei sylfaenu ar sylfaen dragywyddol, yr hon ni

chymmerir byth mwy o'r ddaear.

Bendithia, O Dad, gorwm yr Henuriaid, a deffro hwynt i

deimlad o'u mawr gyfiifoldeb. Bydded iddynt oil gyfranogi o'r

cyffelyb fendithion a'u brodyr. Bydded iddynt gyfodi mewn
gallu, a myned allan yn nerth Duw Israel i ffyddlawn gyflawni

eu dyledswyddau, ac addasu eu hunain at waith Duw, gan osod

am danynt arfogaeth cyfiawnder, a pharotoer hwynt i ymladd
yradrech deg y ffydd, a defnyddio cleddyf yr ysbryd er argy-

noeddiad lluoedd, y rhai a ddeuant yn gyfranogion o'r weinidog-

aeth santaidd hon, ac i fod yn barod i fyned allan yn eu pryd a'u

tymmor, a llafurio yn y winllan.

Bendithia yr Esgob Llywyddol, ynghyd a'i Gynghorwyr, cyn-

northwywyr, ac holl aelodau corwm yr Esgobion. O Dad, ti a
adwaenost eu llafur, a'r ffyddlondeb a ddangosant yn dy achos,

ac yn nghyflawniad eu dyledswyddau. Y mae gorlawnder dy
ystordy yn Hefaru drostynt, yn gystal ag haelioni dy Saint; a
chan eu bod wedi dangos trwy eu llafur, eu hewyllysgarwch a'u

dyinuniad i gadw cynghor dy weision, adeiladu a threiglo yn
mlaen dy deymas, erfyniwn arnat i gydnabod eu gweinidogaeth,

a'u bendithio a. phob bendith berthynol i'th ffyddlawn weision; a
bydded iddynt gael pob mwynhad ag sydd yn deillio oddiwrth

gyflawniad ffyddlawn a chanmoladwy o'u dyledswyddau ger

dy fron di a'th weision, fel na fyddo i'w teuluoedd byth fod mewn
eisieu unrhyw beth da.

Sylwa mewn trugaredd, O ein Tad, ar dy weision o gorwm yr

Offeiriaid, ynghyd a'u Llywydd a'i Gynghorwyr; a'th weision o

gorwm y Dysgawdwyr, ynghyd a'u Llywydd a'i Gynghorwyr

;
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hefyd Llywydd, Cyughorwyr, ac aelodau corwm y DiacomaM

;

fel v byddont oil ya eu gwahanol alwedigaethau yn dyrchafu eu

penau megys dynion Daw, a gweithredu cyfiawnder, gan ddysgu

dy Saint yn barhaus yn eu gwahanol ddyledswyddau, a gweinid-

ogaethu yn y pethau hyny perthyuol i'w galwedigaethau uchel

a santaidd. Bydded iddynt gael eu llanw o'r Ysbryd Glan,

a chyflawni gwaitb. mawr a gogoneddus yn nghanol pobl Israel.

Caniata i'th fendithion fod yn helaeth tuag at yr Estynfa bon o>

Seion ; ei Llywydd a'i Gynghorwyr, ynghyd a'i Hnchel Gynghor.

Bydded eu bod yn ddynion yn ol dymuniad dy galon, yn gyilyro

i wahaniaetbu rhwgda a drwg; wedi eu llanw ag ysbryd y Llyw-

yddiaetb, a chyngbor, cyfiawnder a barn, fel y llawenyeher

calonau y bobl, ac fel y gorfoleddont yn boll weinyddiadau dy

weision. A bydded i'r holl Lywyddion, Cyngborwyr, Uchel

Gynghorau, ae Estvnfeydd Seion, yn holl ddyffrynoedd y myn-
yddau, fod yn gyfranogwyr o'r cyffelyb fendhhion.

Cymmer drugaredd aT dy weision sydd yn gwekhio ar y
gweithiau cyhoeddus, ac ydynt yn ymdrechu yn barhaus i adeil-

adu dy deyrnas, pa us bynag ai yr amrywiol swyddfanedd a

gweithdai, neu wrth ochr y ffordd. Bendithia hwynt a thywallt-

iadau adfywiol o'th Ysbryd, fel y caffont lawenydd calon yu
wastadol; bendithia hwynt yn eu cyrft, fel y caffont iecbyd a

nerth; bendithia eu hofferyna», a'n gweithdai, a phob peth y
gosodont eu dwylaw arno, ag sydd o aragylch iddvnt, ie, bob

peth a berthyno i lwyddiant cyffredinol dy bobl. Bydded i

dir y block hwn gael ei gadw yn santaidd i'r Arglwydd, a phrysur-

ed yr amser i'w furiau a'i byrth e; ddiogelu rhag pob trais-ruthr-

iad halogedig; pan fyddo i ffynnonau ddyfod allan arno, er

glanbau a phuro, ac iacban dy bobl ; a phan fyddo i dy dy

gael ei godi i'th enw, o ba un y caiff ordinhadau bywyd tragy-

wyddol ddylifo allan i'r byw a'r meirw, ac i'r cyfan ddyfod yn
baradwys yn Seion, ie, megys gardd yr Arglwydd.

Bendithia dy holl bobl yn nyffrynoedd hyn y mynyddau;
bydded i'th Ysbryd drigo yn helaeth ynddynt; a bydded iddynt

dy wasanaethu mewn ysbryd ac mewn gwirionedd ; bydded iddynt

lynu wrthyt gyda llawn fwriad calon, gan beidio methu byth dy

gydnabod di yn mhob peth, a rhoddi diolch a mawl i'th enw
santaidd. Lliosoga eu hiliogaeth, fel y delont yn bobl liosog, a

chynnydda eu da a'u defaid, a'u ffermydd, a'u gerddi, a'u per-

Uanoedd a'u gwiullanoedd, a'u tai, a'u siopau, a'u gweithfaoedd, a

phob peth ag yr estvnant eu Haw ato i'w wneuthur. Bydded i'r

ddaear roddi ei chynnyrch yn ddifesur i'th bobl, fel y byddo

cyfiawnder mewn ystor i'r holl rai a ddeuant yma, i ddysgu yn
Hwyrach ffordd bywyd ac iachawdwriaeth, ac er cynnal y gweith-

iau cyhoeddus. Caniata y fendith fawr hon i'th bobl, fel na
fyddont byth yn ddiog, neu yn anewyllysgar i ddegymu eu cyn-

nydd, er adeiladu dy deyrnas, a lledaeniad dy Efenfiyi ar y
ddaear. Bendithia a ohadw dy bobl rhag pob dylanwad drwgt

rhag pob harau anamaerol a gau, rhag pob taeddwl a dywedjdi
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yn ddrwg, rhag pob gelynion tufewn a thu allan ; na chaffed eu

gelynion allu drostynt, i lwyddo yn eu herbyn, rieu i'w niweidio

uwynt yn eu personau, teuluoedd,neu feddiannau.

Bendithia dy weision y rhai a aethant i gasglu dy bobl yn
Pottowattaniie, a'u harwain hwynt i'r lie hwnj dyro iddynt

ddoethineb a gallu i gyflawni eu cenadiaeth er dy ddwyfol gym-
rneradwyaeth. Mewn modd neillduol y coffawn ger dy fron di,

O ein Tad, am dy Want, ag a gynnygiant gerdded yn groes i'r

prairies y tymmor hwn gyda llaw^geirt, a wheel-barrows, gan godi

eu pebyll ar y ffordd, neu heb ddim oddigerth y nefoedd yn
gauad-len. Bydd yn dra thrugarog wrth bawb felly, a rnwyha
eu ffydd j dy allu di fyddo eu gallu hwynt, a bydded iddynt gael

eu bywiocau yn barhaus gan dy allu hollalluog di, fel y byddo i

bob asgwrn, a gewyn, a gwythien, a phob rhan o'u cyrff, gael eu
!iadnewyddu,ddydd ar ol dydd, fel na phallo eu nerth. Bydded
a'r fath allu gael ei roddi iddynt, fel nas gallo dim ond dy angylion

fyned o'u blaen hwynt. Na fydded i un gelyn gael awdurdod

arnynt, na dyfod iddynt un dygwyddiad. Datpara ymborth
iddynt ar y ffordd, hyd y nod pe byddai raid eael manna o'r nef,

megys ag y gwnaethost i'n tadau yn yr anialwch. Na fydded i

afiechyd a marwolaeth awdurdod arnynt, eithr cyrhaedded pob

enaid yn ddiangol yn ein plith, i gyduno a ni mewn caniadau o

fawl a diolchgarwch i Dduw am ei gymmwynasgarwch raawr a'i

drugaredd tuag atynt.

Cyinmsr drugaredd ar dy bobl, O Arglwydd, y rhai ydynt yn
wasgaredig yn mhlith y cenedloedd, ac yn dymuno ymgasglu yn
oJ dy air, eithr heb fodd ganddynt. Agor galonau y rhai sydd

ganddynt, i gyfranu i'r rhai nad oes ganddynt, fel y gallo y
cyfoethog a'r tlawd gyd-deithio, yn ol dy ewyllys di. A bydded i

bawb sydd yn awr ar eu ffordd, neu a fyddo yn dyfod y tymmor
fawn, pa un bynag ai ar dir, neu ddwfr, gyda cheffylau, neu

fulod, neu ychain, neu wageni, neu gerbydau, neu ba foddion

bynag, brofi o'th fendithion, fel y gwareder hwynt rhag pob drwg,

ac y cyrhaeddont yn ddiaugol, fel y llanwer dyffrynoedd ffrwyth-

lawn y mynyddoedd a Saint y Goruchaf.
Bendithia Lywodraethwr y Diriogaeth hon, ynghyd ar Deddf-

wyr, Barnwyr, Marshalk, Siryddion, a phawbmewn awdurdod yn
mhlith dy bobl; a bydded i ysbryd cariad, ufydd-dod, undeb, a

thangnefedd fyned ar gynnydd. Na chaffed y cyfreithwyr allu

i gynhyrfu amryson ac amrafael, ac hawliau cyfreithiol yn ein

mysg, a bydded i ysbryd heddwch a chymmod gael ei feithrin gan

bawb mewn awdurdod.
Bydded i'r Cynnrychiolydd o Utah, yn awr yn Senedd y

genedl, gael ei wisgo ag ysbryd a gallu Duw Elias, fel y dystawo

dafodau dynion drygionus; bydded i holl elynion ein Duw gael

eu cywilyddio ger ei fron ; doethineb y nef fyddo yn eiddo iddo,

i'w dywys a'i arwain yn mhob anhawsdra; na fydded iddo byth

gael ei ddyrysu neu ei roi i ddystawrwydd neu ofn, eithr bydded

iddo deimlo fod Duw gydag ef, ac y bydd iddo ei ddwyn ymaith
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yn orchfygwr pob gelyn. Bydded iddo sefyll yn fuddugoliaefhus

yn nghanol y genedl, yn wisgedig ag egwyddorion gwirionedd

ac uniondeb tragywyddol; bydded ei rodiad beunyddiol yn
esiampl i'r byd, a phawb y byddo yn ymgymdeitbasu a bwynt,

ac felly profi ei hun yn gyfaill Duw, ac yn ddyn yn ol dymuniad
ei galon, yn dyfal geisio gwybod dy feddwl a'tb ewyllys di, ac yn
rhoddi gostyngedrg ufydd-dod iddynt.

Yr ydym yn gweddio dros Lywydd yr Unol Daleithiau, dros

benau taleithiau, dros aelodau y Senedd, a'r holl rai ag ydyns

mewn awdurdod drosom. Bydded iddynt gael doethineb i ganfod

arwyddion yr amserau, a gweinyddu mewn cyfiawnder yn eu
gwahanol alwedigaetbau, yn eu sefyllfaoedd uchel a cbyfrifol;

boed iddynt gam trugaredd, ymddwyn yn gyfiawn, a cheisio

gwybodaeth, doethineb, a barn oddiwrtho Ef yr hwn sydd a'i

bawl i lywodraethu, a dyfod yn ddarostyngedig i'w addysgiadau

santaidd Ef. O Dad Santaidd,na chaniata i un ysbryd drygionus

i beri rhagfarn yn eu meddyliau yn ein herbyn ni, dy weision,

neu dy bobl, neu achosi iddynt geisio ein niweidio ; eithr bydded
i ddylanwadau daionus dy Ysbryd eu llywodraethu yn eu holl

weithredoedd tuag at dy bobl, a thuag at dy holl bobl dros ba rai

y llywyddant, neu dros ba rai y gwnant ddeddfau, fel y byddo i

egwyddorion pur ein sefydliadau cenedlaethol gael eu parhau yn
dragywydd.

Bendithia holl lywodraethau a llywodraethwyr y ddaear, y
rhai a fendithiant dy bobl ac a amddiffynant dy weision; a

dymchwela yr boll orseddau, llywodraethau, tywysogaethau, aw-

durdodau, arglwyddiaethau, a ymladdant yn erbyn dy achos a'th

weision di ; fel yr agorer y ffordd er lledaeniad y gwirionedd

tragywyddol, sef Efengyl iachawdwriaeth, i bob cenedl, Uwytb,
iaith, a phobl a breswyliant ar wyneb yr holl ddaear; ac fel y
caffo dy weision fynedfa at yr onest ei galon yn mhob man.

Caniata, O Arglwydd, i'th hen bobl gyfammodol gael ysbryd
adnewyddol dyras, fel y parotoer hwynt i dderbyn eu hetifedd-

iaeth addawedig, a chael eu casglu o blith pob cenedl, o'r lie y
gwasgaraist hwynt, a bydded iddynt ddyfod yn addurnedig, yn ol

cyffelybiaeth palas, a dyfod yn demlau addas er derbyniad a
phreswyliad dy Ysbryd Gl&n.

Cofia mewn trugaredd, O Arglwydd, dy hen bobl gyfammodol
a breswyliant y tir hwn, sef had Joseph yr hwn a werthwyd i'r

Aifft. Dyro i'th Saint ysbryd amynedd a dyoddefgarwch, fel y
gweithredont yn ddoeth, a chyfiawn yn eu holl ymdrin a hwynt,

Bydd drugarog wrthynt, O ein Tad, yn eu sefyllfa anwybodus,
isel, a thruenus, yr hon a roddaist arnynt yn dystiolaeth fyw o'th

iarnedigaethau cyriawn; etto cofia, yr ydym yn deisyf, O ein

Nefol Dad, eu bod yn hen bobl gyfammodol i ti, ac iddynt hwy
y perthyna yr addewidion a wnaed i'w tadau ; ac yr ydym yn
gweddio arnat ti, am i'w profiad mynedol yn yfed o gwpan dy
anfoddlonrwydd di fod yn ddigon, ac am i ti yn awr estyn allau

dy fraich er eu gwaredu o'r tywyllwch, yr ofergoelead, a'r an-
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wybodaeth ag sydd yn teyrnasu yn eu heneidiau. Dyro iddynt

freuddwydion, a gweledigaetbau, a dadguddiadau trwy yr Ysbryd>

fel y gwelont eu sefyllfaisel, a'rbenditbion syddyn nghadw iddynt

trwy ufydd-dod eu tadau, fel y chwiliont ar ol dy weision, a der-

byn eu dysgeidiaetb hwy, a dysgeidiaeth dy Ysbryd ; fel y gol-

euer hwynt mewn egwyddorion, mewn athrawiaeth, ac mewn
dyledswydd, a dysgu ffordd bywyd ac iacbawdwiiaetb, yr hoii a

adwaenai ac a garai eu tadau, eithr a gollasant trwy droseddiad ;

fel y delont etto yn bobl wynion a dymunol yn mhlith y
cenedloedd, a chael iachawdwriaetb. yn y diwedd yn dy bresen-

noldeb.

Bendithia bob dyn, yn mbob man, ag sydd yn caru ac yn
ufyddhau dy gyfreithiau, a bendithia a gwna ddaioni i'th bobl;

bydded i'w dyddiau gael eu hestyn a'u lliosogi ar y ddaear;

mwyha eu llawenydd, a lliosoga eu hiliogaeth, fel y ffyno tang-

nefedd, ac y taener cyfiawnder yn mhlith y cenedloedd.

Yr ydym yn cyflwyno o'th flaen di, ein Nefol Dad, bawb ag

ydynt wedi cael rbagorfraint dy Efengyl, y rhai ag ydynt wedi

clywed addysgiadau dy weision, a theimlo a gweled eglurhad dy
Ysbryd, ac wedi tioi ymaith oddiwrth dystiolaeth Iesu, ac erlid a
mobio dy Saint, a lladd dy Brophwydi, xe, dy rai eneinniedig, ac

a ddiystyrasant dy drugaredd a'th gariad, ac a heneiddiasant

mewn anwiredd, ac a gyfnawidiasant dy ordinhadau, a wrthodas-

ant dystiolaeth dy weision, ac a geisias^nt eu dyfetba oddiar

wyneb y ddaear, y rbai y mae dyddiau eu hedifeirwch a'u hiaeh-

awdwriaeth wedi myned heibio, a'r rhai ydynt yn ddifeddwl o

honot ti, ac a ymladdant yn erbyn dy actios a'th deyrnas, ac a

dywalltasant waed gwirion. Yr ydym yn gweddio arnat ti, ein

Tad yn y nefoedd, i'w hamddifadu o bob gallu i niweidio dy bobl,

fel y syrthiont yn y pyllau, ac y caffont eu cymmeryd yD y maglau

a osodasant i'w cymmydogion; fel yr elont yn ol ac nid yn
mlaen, a syrtbio a pheidio codi mwyach. Bydded i'r plaau a

arfaethaist, ddyfod arnynt, fel y trengont oddiar wyneb y ddaear,

a'u cenedlaetb.au ar eu hoi, fel y dileer eu henwau o hyny allan,

fel y byddo i hiliogaeth y cyfiawn lenwi y ddaear.

Ac yn awr, ein Tad Nefol, yr ydym yn deisyf arnat i wrandaw
ar lais ein hymbiliau, a rhoddi i ni atebiad tangnefeddus. At-

tolwg, derbyn ein cyflwyniad o'r ty hwn, o'n hunain, o'n gwrag-

edd, o'n plant, o'n tai, o'n da a'n defaid, ac o'r hyn oil a feddwn,

i ti, ac i'th achos yn dragywydd.
Gan ddeisyf y tywalltir dy Ysbryd daionus arnom ni, dy bobl,

tra y byddom yn aros gyda'n gilydd yn y Gymmanfa hon ; yr

hyfferddi ni yn mhob peth perthynol iddi, fel y galluoger ni i

gyflawni dy ewyllys gyfiawn yn mhob peth, a chynnyddu mewia

perffeithrwydd trwy ddawn dy Ysbryd, fel yn y diwedd y gor-

phwysom yn dy bresennoldeb gyda'r holl rai santeiddiedig ; a

nyni a roddwn bob mawl, gogoniant, ac anrbydedd i Dduw, ac i'ff

Oen, yn oes oesoedd. Amen,
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Yna y Llywydd Young a ddarllenodd yr hymn, "The morn-

ing breaks, the shadows flee," yr hon a ganwyd gan y cor, gan

derfynu a " Hosanna in the highest," megys cyd-gerdd o engyl

uefolaidd.

Hymn ag a gaf«dd ei chyfansoddi gan W. W. Phelps, a gan-

wyd gan John Kay, mewn cysylltiad ag offer cerdd.

Y Llywydd Young a anerchodd y gynnulleidfa mewn araeth

<lra bywiog, ar ol yr hyn y canodd y cor, "Ere long the mount

of God in latter days shall rise."

Terfynwyd trwy weddi gan y Patriarch John Smith.

Am ddau, yn y prydnawu, agorwyd y Gymmanfa yn y dull

arferol trwy ganu a gweddio.

Yr Henuriad Orson Pratt a anerchodd yr Henuriaid ynghylch

y cyfrifoldeb ag sydd yn gorphwys arnynt i ymbarotoi gyferbyn

a boreu yr adgyfodiad, a chyferbyn a goganiant nefol, gan gyf-

eirio at waith Duw yn Lloegr, Denmark, &c. Efe aganlynwyd

gan yr Henuriad Orson Spencer, yr hwn a deimlai i orfoleddu

yn yr hanesion rhagorol a gyflwynwyd y prydnawn hwn, y rhai

a wyddai eu bod yn wir. Yr un peth fuasai i'r byd geisio attal

pelydrau goleuni ag attal gallu y gwirionedd.

Canodd y cor, " Before Jehovah's awful throne."

Terfynwyd trwy weddi gan y Llywydd H. C. Kimball.

Gohirwyd hyd y 7fed o Ebrill, am 10 y boreu.

Am 6, yn yr hwyr, ymgynnullodd y Degau-a-thrugain i dder-

byn addysgiadau gan y Llywydd Joseph Young, ac i gymmeryd

dan ystyriaeth barbad adeiladiad Neuadd Celfyddyd y Degau-a-

thrugain.

Dydd Mereher, Ebrill 7.—Pan agorwyd drysau y Tabernacl

am naw yn y boreu, y bobl a ruthrasant i mewn megys pe buasai

llif-ddorau reservoir wedi rhoi ffordd, ac mewn ycbydig iawn o

fynydau yr oedd yr holl eisteddleoedd wedi eu llenwi, gan gyra-

rnaint awydd y Saint i wrandaw addysgiadau gweision Duw.

Darfu i'r wyth dor-geidwad ymdrechu eu goreu i drefnu y dyrfa

fawr o eneidiau awyddus, fel ag i gael lie i bawb, eithr yr oedd

yn anmhosibl; yr oedd yr holl rodfeydd yn orlawn o ddynion

yn sefyll, ac nis gallai llaweroedd ddyfod i mewn oil. Bywiog-

wyd y gynnulleidfa gan amrywiol ddarnau o beroriaeth, hyd nes

f cyrhaeddodd y Llywyddiaeth, pan y galwyd y gynnulleidfa i

drefa gan y Llywydd Kimball.
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Canodd y cor, "Onco more, my soul, the rising day," &c.

Gweddiwyd gan yr Henuriad H. G. Sherwood. Canodd y c6r,

" Lift up your heads, ye scattered Saints."

Yna y Llywydd Young a ddywedodd mai y gwaith cyntaf

fyddai eytiwyniad holl Awdurdodau yr Eglwys.

Yna Brigham Young a gyflwynwyd fel Llywydd Eglwys Iesu

Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf; hefyd fel ein Prophwyd,

Gweledydd, a Dadguddiwr, a'n Harweinydd yn Israel; hefyd,

Heber C. Kimball, a Willard Richards, fel ei Gynghorwyr, ac fel

Apostalion Iesu Grist. Cynnaliwyd hwvnt oil yn unfrydol.

John Smith a gynnaliwyd fel Patriarch Llywyddol i Eglwyg

Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf.

Orson Hyde a gynnaliwyd fel Llywydd, a P. P. Pratt, Orson

Pratt, Wilford Woodruff, John Taylor, George A. Smith, Amasa

Lyman, Ezra T. Benson, Charles C. Rich, Lorenzo Snow, Eras-

tus Snow, a Franklin D. Richards, fel aelodau o Gorwm y Deuddeg

Apostol i'r holl fyd.

John Young a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm yr Archoffeir-

iaid; hefyd, Reynolds Cahoon,a George B. Wallace, fel ei Gyng-

horwyr.

Joseph Young a gynnaliwyd felPrif Lywydd holl Gorwmau y

Degau a-thrugain; a Levi W. Hancock, Henry Herriman, Zera

Pulsipher, Albert P. Rockwood, a Jedediah M. Grant, fel ei

Lywyddion Cynnorthwyol. Gan fod Benjamin L. Clapp wedi

dangos llawer o deimladau ag ydynt yn wrthwynebol i'r gwirion-

edd, a chan ei fod wedi aros yn y tir tu ol am beth amser,

gadawyd ef allan o'i le am yr amser presennol, hyd nes y cyfadd-

efo yn ostyngedig ei ffoliueb gerbron y Gymmanfa ; a danfonwyd

llythyr ato i ymddangos rrewn canlyniad.

John Nebeker a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm yr Henuriaid ;

hefyd James H. Smith, ac Aaron Sceva, fel ei Gynghorwyr.

Edward Hunter a gynnaliwyd fel Esgob Llywyddol yr

Eglwys; hefyd, Nathaniel H. Felt, John Banks, ac Alfred

Cordon, fel Esgobion Llywyddol, Teithiol, a Chynnortbwyol, yn

mhlith y bobl.

Lewis Wight a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm yr Offeiriaid;

hefyd, John Groves, a George Deckstader, fel ei Gynghorwyr.

Mc.Gee Harris a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm y Dysgawd-

wyr; hefyd, John Vance, a Reuben Perkins, fel ei Gynghorwyr.
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Return R. Hill a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm y Diacon-

iaid ; hefyd, Andrew Burt, ac Oswell Barlow, fel ei Gycghorwyr.

Brigbam Young a gynnaliwyd fel yr Ymddiriedolwr mewn
gofal dros Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, ae

Edward Hunter fel Ymddiriedolwr Cynnonhwyol.

Willard Richards a gynnaliwyd fel yr Hanesydd a'r Ysgrifen-

ydd Eglwysig Cyffredinol.

Daniel H. Wells a gynnaliwyd fel Arolygydd y Gweithiaa

Cyhoeddus.

Brigham Young a gynnaliwyd fel Llywydd y Cwmpeini

Ymfudol Parhaus i gasglu y tlodion ; hefyd, Heber C. Kimball,

Willard Richards, Wil ford Woodruff, Orson Hyde, G. A. Smith,

Ezra T. Benson, Jedediah M. Grant, Daniel H. Wells, Willard

Snow, Edward Hunter, Daniel Spencer, Thomas Bullock, John

Brown, William Crosby, Amasa Lyman, Charles C. Rich,

Lorenzo D. Young, Parley P. Pratt, Orson Pratt, a Frank-

lin D. Richards, a gynnaliwyd fel Cynnorthwywyr i'r Llywydd

Young.

Daniel Spencer a gynnaliwyd fel Llywydd yr Estynfa hon o

Seion ; hefyd, David Fullmer, a Willard Snow, fel ei Gynghorwyr.

Henry G. Sherwood a gynnaliwyd fel Llywydd, ac Eleazar

Miller, John Kempton, Heman Hyde, William W. Major, Levi

Jackman, Ira Eldridge, John Vance, Edwin D. Woolley, John

Parry, Winslow Farr, a William Snow, fel aelodau o'r Uchel

Gynghor.

Y Llywydd Young a eylwodd mai hon oedd y neuadd oreu ar

tin llawr a welodd efe yn ei fywyd, gan fod 2500 o bersonau yn

bresennol y boreu hwn, a gall pob un rveled gwyneb y llefarwr.

Parhaodd y Llywydd Young i anerch y gynnulleidfa, a dilynwyd

ef gan G. A. Smith, a W. W. Phelps.

Canwyd, a therfynwyd trwy weddi gan y Llywydd Young.

Am ddau, yn y prydnawn, agorwyd fel arferol. Y Llywydd

Young a osododd gerbron y gymmanfa y swm o Ddegwm a

dderbyniwyd, a'r draul, yr byn wedi hyny a ddarllenwyd gan

William Clayton.

Treuliodd y Llywydd Young y gweddill o'r prydnawn.

Canwyd, a therfynwyd trwy weddi gan yr Henuriad H. Her-

riman.

Am 6, yn yr hwyr, yr oedd y ty yn orlawn o swyddogion yr
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Eglwys,pan yr anerchwyd yr Henuriaid gan yr Henuriad G. A.

Smith, Z. Pulsipher, a'r Llywydd Young.

Dyddlau, Ebrill 8.— Agorwyd y Gymmanfa yn y dull arferol,

am naw yn y boreu, pan yr adeiiadwyd y Saint a darlith ar

Addysg, gan Orson Spencer, Canghellydd Prif-Athrofa Deseret,

yr hwn a ddilynwyd gan Z. Snow, a W. W. Phelps. Llefarodd y
Llywydd Young trwy ystod y gweddill o'r gwasanaeth boreuol,

yr hyn a gyhoeddir etto yn gyflawn.

Gohiriwyd am un awr.

Yna agorwyd y Gymmanfa drachefn, pan y canwyd can o

waith Miss Eliza R. Snow (sef " The Son of God will come"),

gan John Kay.

Y Llywydd H. C. Kimball a ddadleuodd ar ran y Saint ag

oedd yn dyfod dros y gwastad-diroedd efo wheelbarrows a llaw-

geirt, pan y cynnygiodd 93 o bersonau fyned allan a'u wageni i

gario lluniaeth a'u cynnorthwyo ar y ffordd.

Y Llywydd Young a'i dilynodd ef ar yr un pwnc; yna y per-

sonau a gynnygiasant eu hunain i fyned. a bleidiasant i roddi eu

gwasanaeth yn rhad.

Penderfynwyd fod Thomas Margetts ac Alfred Smith i fyned ar

genadiaeth i Italy; William Fotheringham i Calcutta, a John C.

Armstrong, Edward Bunker, David B. Dille, Samuel Glasgow,

T. B. Broderick, John Dalling, a George Fenn, i fyned ar gen-

adiaetbau tramor.

Canodd y cor, " The Prodigal Son." Gohiriwyd hyd Ebrill 9,

am naw y boreu.

Am bedwar o'r prydnawn, ymgynnullodd y Degau-a-thrugain,

athrefnwyd hwynt i eistedd yn gorwmau. Cafodd amryw bersonau

eu hesgymuno, a dymunai trugain a saith eu hordeinio, y rhai a

gymmeradwywyd yn eu cais.

Pregethwyd gan Joseph Young, Wilford Woodruff, G. A.

Smith, ac ereill, hyd banner awr wedi naw yn yr hwyr.

{I'w orphen yn y nesaj.)

ANERCHIAD Y LLYWYDD WILLTAM S. PHILLIPS
AT Y SAINT YN NGHYMRU.

Anwyl Frodvr a Chwiorydd,—Ni chefais yr anrhydedd i'ch

anereh er ys amset bellach trwy gyfrwng yr Udgorn, o herwyd
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fod cymmaint o Eplstolau rhagorol yn ei lauw, y rhai a gyfi»

nwysent Dewyddion daionus o Seion. Yr wyf yn teimlo yn

ddiolohgar i gael y cyfleusdra hwn o roddi gair o gynghor i'f

Saint o dan fy llywyddiaetb. Yr wyf wedi bod yn ymweled a'r

rhan fwyaf o'r Cynnadleddau yn y Deheudir, ac yr wyf yn

tystiolsethu gyda llawenydd, na welais y Saint erioed o'r blaen

roewn sefyllfa mor dda ag y maent yn bresennol ; ac y mae yr

Eglwysi yn Ngbyiuru wedi ymaflyd yn Nheyrnas Dduw mewn
ffydd, a'u holl galon, a'u boll enaid, ac a'u holl nertb, yr hyn

sydd yn creu llawenydd mawr iawn i mi weled yr holl Gorff" yn

gweithio, fel pe byddai'r dydd di'wg wrth law ; ac y maent oil fel

y niorgrugyn yn casglu yr haf erbyn y gauaf, tra mae holl

grefyddau yr oes yn gwaeddi, " Heddwcb, heddwch; tangnefedd,

tangnefedd," gan adeiladu, planu, &c, ac ymdrechu sathru

gweision Duw dan eu traed : Och ! y mae dydd ofnadwy yn aros

y rhai annuwiol ac holl weithredwyr anwiredd ! Gwae, gwae,

gwae anghredinwyr Cymru ! pa rai sydd wedi gwrthod pro-

phwydi sydd wedi eu geni yn eu plith ; hwy a gant ddyoddef am
hyn yn y blynyddau nesaf. Ond awn yn mlaen, gan adael

rhwng Duw a'r anghredinwyr, gan gydnabod mai ein galwedig-

aeth ni yw gwaredu'r Saint o'u plith, i'r wlad yr hoa a guddiodd

Duw a dwfr hyd y dyddiau diweddaf hyn, fel nas gallasai yr

athroniaid roddi un hysbysiad yn ei chylch. A diolched yr holl

Saint am ei ddaioni a'i ddarpariadau ar eu cyfer, ei fod wedi cadw

mynyddoedd Ephraim yu guddiedig rhag y cenedloedd ; ac i fod

plant Ephraim yn cael eu casglu yn awr tua thref, o fysg pob

cenedl, ac i lawenhau yn ngwlad eu tadau, yr hon sydd wedi ei

rhoddi iddynt hwy ac i'w plant yn etifeddiaeth byth ac yn dra-

gywydd. Ac yn awr, yr ydym yn bloeddio trwy yr Udgorn,

Efowch tua thref, l'e, Saint, ffowcb, canys nid ywein cartref yma;

lie ydyw hwn lie mae Offeiriadaeth Duw yn cael ei dirmygu.

Bydded i'r rhai hyny sydd yn feddiannol ar gyfoeth ffoi ; i'e, a

phob un sydd yn feddiannol ar ddeg punt, ffowch. Y tlodion,

darparwch; byddwch barod, canys yn yr awr na thybioch y
gelwir am danoch. JMis gallwn ateb etto pwy rai o honoch a gaiff

ymfudoy tro nesaf; ond byddwch barod fel pe byddech ollyn cael

myned, ni fydd y diweddaf ond ychydig flynyddau. Yr ydym
yndymuno ar i'r holl Lywyddion a'r holl Saint ymdrechu o blaid

y Drysorfa Ymfudol Barhaus, ac i'r Ysbryd ag sydd yma yn
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bresellnol, ac yn y llythyr hwn, fod yn feddiannol gan yr holl

Saiut trwy y wlad. Apwyntiwch ddynion da yn mho!) Cangen

i gasglu bob wytbnos at y Drysorfa Ymfudol Barhaus; yr ydym
yn bwriadu cael cannoedd o bunnau i mewn bob chwarter

blwyddyn o Gymru, yu lie o gwmpas deg punt ar hugain, fel ag

oedd yn dyfod o'r blaen. Yr ydym yn cyngborl y brodyr byny

ag sydd ganddynt arian,i'w taflo i'r Drysorfa hon er casglu y
Uodion tua thref. Y mae llawer o rai cyfoethog yn bwriada

taflu i'r Drysorfa hon pan y byddant yn cychwyn i Seion.

Ond sylwcb, y mae arnom ni eisieu iddynt daflu yn awr; bydd

yn rhy ddiweddar y pryd byny, oblegid y mae arnom eisieu cael

y tlodion i fyned yr un pryd a hwythau i Seion.

Yr wyf yn awr yn bwriadu ymweled a siroedd y Gogledd; ac

yr wyf yn dymuno rhan yn ngweddiau y Saint, er agor calonau

cauedig trwy y wlad. Ac yr wyf yn gweddio ar Dduw, y Tad

tragywyddol, i fenditbio yr Eglwys trwy y dywysogaeth bon, yn

enw Iesu Grist. Amen.

William S. Phillips*

14, Castle St., Mertbyr, Awst I, 1852.

LLYTHYR AT Y LLYWYDDION W. S. PHILLIPS A
JOHN DAVIS.

Pottowatamie, Meh. 22, 1852,

Anwyl Frodyr Phillips a Dayis,—Achubaf y cyfleusdra

presenno] i ysgrifenu atoch o Pottowatamie. Y mae y Gangen
Gymreig wedi dechreu ei thaith tua Dyffryn y Llyn Halen
Fsiwr, a'rrhai o'r Saeson a'r French yn y cwmni. Y mae hanner
ccmt 6 WHgeni yn gwneutbur i fyny y gwersyll, ac yn cael eu

rbanu yn bump dosparth, sef 10 pedrolfen yn mhob dosparth, a

chaptain ar bob 10 pedrolfen ; hefyd, captain dros yr holl wersyll :

enwaf y rhai a adwaenwcb,— Capt. D. Evans, Llanelli, y cyntaf

;

John Rees, g6f, gynt o gerllaw Pont Haiarn, Mertbyr-Tydfil, yn
ail ; H. Evans, hen lywydd Gorllewin Morgauwg, yn drydydd,

Coward, yn bedwerydd
; y pummed, nid adwaenwch ef. Y mae

William Beddoe, Brickman, gynt o Bendaren, yn gofnodydd y
gwersyll, ac Abel Evans yn gaptain y Guards, a'r ysgrifenydd yn
was i'r holl wersyll. Yr ydwyf wedi ysgrifeni tri o lythyron,

ac yn ol yr hyn a glywais gan y Brawd Evans, nid ydynt wedi

cyrhaedd pen eu taith.

Mae y Saint oil vnewn iechyd da, pob un a'i dy' canvas mor
wyned a'r eiraj a byddai yn dda genym pe bai ein brodyr »'»
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cbwiorydd, llawer ag a adwaenwn, yn nes atom i gael gweled

gwirionedd y gair sydd fel hyn :
—" Gwlad yn llifo o laeth," &c.

y mae llawer o laeth yn ein gwersyll yn cael ei daflu allan mor
ddisylw ag y teflir dwfr, yr hwn y bydd tri neu bedwar o'r

colliers yn Mertbyr wedi ymolch ynddo, o herwydd fod genym
fwy nag a allwn wneyd defnydd o hono,na neb a'i anghen yn agos

atom.
Mae Rachel Rowlands, Hirwaen, yn gwella yn dda

; y mae hi a

dwy ferch William yn y gwersyll ar eu taith i'r Dyffryn, ynghyd
a Thomas Morris ae Ann fy chwaer; dioleh i chwi am eu hanfon
drosodd. Terfynaf yn awr, cewch ychwaneg o'n hanes ar ol

croeai yr afon.

Ydwyf mewn brys,

William Morgan.

AMRYWIAETHAU, &c.

Darlun y Llywydd W. S. Phillips.—Mae yn dda genym
i allu bysbysu fod Darlun y Llywydd Phillips yn barod. Mae
wedi ei gerfio ar dduv, ac nid ar gareg, fel yn gyffredin. Meddyl-

iwn ei fod yn barddacb nag un darlun a welsom yn mhlith y
Saint, ac yn rhagori mewn tebygolrwydd. Pris y darluniau

goreu yw Is. 6c. yr un ; eithr fe werthir y lleill, pan ddelont yn

barod, am Is. yr un. Yn awr yw yr amser i gael y rhai goreu,

cyn y caffont oil eu gwerthu ; canys meddyliwn y bydd pawb yn
awyddus am ddarlun o'u Llywydd.

Ni ddylai ffyliaid byth gael gweled gwaith wedi ei hanner orphen.

Symudwch hen goeden, a hi a wywa.

Megys y gellir gweled goleu-ddydd trwy y tyllau lleiaf, felly

hefyd y mae'r pethau mwyaf dibwys yn dangos cymmeriad dyn.

"Cysgwch heb swper, a deffrowch heb fod mewn dyled.

O'r boll rinweddau, Zeno a ddewisai ddystawrwydd, canys

trwy hyny efe a ganfyddai anwybodaetb ereill, ac a guddiai yr

eiddo ei hunan.

Mae digon o gyfeillion pan fyddo y pwrs yn llawn.

Taliadao o Gor. 22 hyd Awst 4,— Llanelli, £8 15s; Gor-

llewin Morganwg, £3; Caerfyrddin, £l 17s 6c; Pontypridd,

14s; Dowlais, 14s 6c; Hirwaen, 10s§c; Georgetown, £1 2s 9c;

Merthyr, £1 6s; Pendaren, 17s ; Ffynnon-Tydfil, 3s 2c.—Cyfan-

swm, £19 Os 8c.

^sp* Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a tbaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

I. DAVIS, AfcGRAFFTDD, GEORGETOWN, VERTHYR.
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Rhif. 17.] AWST 21, 1852. [Cyf. IV.

SYLL-DREM AR YR EGLWYS.

Wele am ennyd hamddem i daflu bvr olwg ar hynt Eglwys y

Gorucbaf. O, fel y mae wedi yniledu ar wyneb y ddaear, ac fel

y mae'r son am dani yn treiddio i glustiau pob cenedl. Ycbydig

yn ol nid oedd amgen na hedyn mwstardd, eitbr yn bresennol y

mae yn bren mawr, a'j frigau yn ymsaethu ar led-led y byd.

Draw yn Nyffryn y Mynyddoedd, ei foncyff mawr a welir yn

blanedig mewn tir da a ffrwythlawn, a'i gangenau a estynant eu

ffrwythau melysber yn mblith braidd pob cenedl dan y nef. O

fel y mae'r Efengyl wedi myned rhagddi, ac fel y mae'r gwir-

ionedd wedi ffynu. Diau mai dyma fyr-waith yr Arglwydd

;

oblegid pe le y ceir ei gyffelyb ? Os edrychwn ar efengylau

dynion, y maent yn ddiffygiol o adenydd, ac ni fedrant ebedeg:

eu trigfan sydd yn barhaus yn Mabilon, lie y derbyniant o

ogoniant y byd, yr hwn a ddiflana megys niwl. Eitbr y mae

Efengyl y Nefoedd ar ei chynnydd, ac yn buan gasglu etholedig-

ion Duw i Seion, i fynwes yr Eglwys. Preswylfa yr Eglwys

sydd rbwng y mynyddoedd, lie y bydd diogelwch i etifeddion yr

Arglwydd, pan ysgubir trigolion Babilon a. dinystr oddiwrth

Dduw. Diwyd y gwelir cenadon Seion ar wasgar y ddaear;

taer yw eu rhybyddion, a groesawus eu gwaboddiadau. Ni ddiff-

ygiant yn gwneuthur daioni : am y pur o galon y cliwiliant

aaegys am aur coetb; a'r tlodion a gludpnt i Seion yn flaeu-

17
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ffrwyth i'r Arglwydd, er addurno ei breswylfod. Beth yw y son

a glywir ? Etholedigion yr Arglwydd ydynt yn ymgasglu o blith

yr holl genedloedd, ac yn gweithio eu ffordd i ddyffrynoedd

Ephraim, i drigo yn nghanol Seion. Cyflym iawn yr ufydd-

heir i'r alwad, "Deuwch;" rhai o bob llwyth, iaitb, pob], a

chenedl, a orfoleddant wrth swn y gair, ac a frysiant i'r ym-

gasgliad. Y diwedd a nesaodd, a dyfodiad yr Arglwydd sydd

wrth y drws. Yn sydyn y delir y rhai annuwiol ; yn nghanol eu

hawddiyd y daw eu dinystr. Ymwelir a hwy a phlaau i'w caledu,

ac a rbyfeloedd i'w gwneyd yn ddiarswyd; ac nis cymmerant

rybydd gan arwyddion yr amserau. Eitbr Mab y Dyn, yn ei

ddyfodiad, a'n darostynga i eithafion trueni a gwae, ac a'u gwna

i deimlo ei lidiawgrwydd digyffelyb, pan yn ymddial gwaed ei

Saint. Y bryniau a'r mynyddoedd a neidiant, eithr niscuddiant

un o'reuogion o wyddfod yr Oen. Gwae y rhai nad adwaenant

Dduw, a'r rhai ni ufyddhant i Efengyl ein Harglwydd. O ynte,

chwi genedloedd y ddaear, ffowch am nodded i Eglwys Dduw

;

ymofynwch am ddadguddiad, ac na chysgwch nes ei gael. Mae

yr Eglwys ar ymadael o'ch cyffiniau, a myned oil i'w gwlad ei

hun. Mae pysgotwyr ac helwyr Duw yn cyflymu eu gwaith, a

Seion yn ymnerthu yn feunyddiol. Brysio ei waith a wna yr

Arglwydd, a mynu ei ewyllys ar y ddaear fel yn y nefoedd. Ei

deyrnasiad ar fyrder a leinw y ddaear, a'i bobl a etifeddant eu

rhan j ac ar ei freniniaeth Ef a hwythau ni fydd diwedd. 0,

Arglwydd, tyred ar frys. Amen.

COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, a gynnaliwyd yn y
Tabernacl Newydd,Dinas y Llyn Halen Favor, E brill 6, 1852r
am ddeg tfr boreu, y Llywydd Brigham Young yn llywyddu.

[Parbad o dud. 257.]

Dydd Givener, Ebrill 9.—Agorwyd y Gymmanfa yn y dull

arferol, pan y llefavodd Phineas H. Young ynghylch y gwahanol

wegnniadau yn yr Eglwys hon.

Y Llywydd Brigham Young a aaerenodd y Saint ynghylch ett
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cynnysgaethiadau, ac a roddodd allan ddadguddiad ar ol dad-

guddiad ar y pwnc. Yr oedd y dylanwad mwyaf nefolaidd yn-

ffynu. Efe a ddiweddodd trwy waeddi, Haleliwia, Molwch yr

yr Arglwydd.

Yr Henuriaid John Banks a John Young hefyd a anerchasant

y Saint.

Canodd y cor, " The Spirit of God like a fire is burning."

Fe lefarodd y chwaer Bybee mewn tafodau, pan yr hysbysodd

y Llywydd Young ei bod yn dafodiaith briodol,ac y gofynodd, pa

beth a wnelai y cenedloedd pe buasent yma; a dywedodd, pe'

byddai iddo ef roddi ffonld i'r brodyr a'r chwiorydd, buasai dydd

y Pentecost yn y cysgod mewn cymhariaeth i'r dydd bwn.

Gohiriwyd am un awr

Am hanner awr wedi un, agorwyd y gymmanfa fel arferol, pan

y darfa i'r Patriarch Isaac Morley, yr Henuriaid H. G. Sher-

wood, William Hyde, a'r Llywydd Kimball, anerch y gynnull-

eidfa.

Canodd y cor hymn ; a gweddiwyd gan y Llywydd W. Ri-

chards.

Gohiriwyd hyd naw o'r gloch, dranoetb

Yr Henuriaid a'r brodyr a ymgynnullasant yn y Tabernacl, yr

hwn oedd wedi ei orlenwi yn hollol. Ar ol y seremoniau rhag-

aTweiniol arferol, y Llywydd Young a bregethodd amryw bregetb-

au ar wabanol bynciau, ac yr oedd yr Ysbryd Glan yn gorphwys

arno yn bwerus lawn, tra y dadguddiai efe rai o betbau gwerth-

fawr y deymas.

Canwyd hymn gan y c6r. Gweddiwyd gan yr Henuriad

Sherwood.

Ebrill 10.—Dechreuodd y brodyr ymgynnull y tu allan i'r

Tabernacl am saith o'r gloch yn y boreu, gan gymmaint oedd

eu hawydd i glywed addysgiadau yr Arglwydd. Pan agorwyd y
drws am naw, llanwyd y t£ mewn ychydig o fynydau.

Agorwyd y gymmanfa fel arferol, pan y darfu i'r Llywydd

Heber C. Kimball, a Joseph Young, addysgu y Saint mewn
amryw egwyddorion mawrion a gwerthfawr, a dilynwyd hwynt

gan y Profieswr Albert Carrington, mewn araeth ragoroJ, ar y
pwnc o feddyginiaeth, a'r gwahanol gytndeithasau meddyginiaeth,

a'ci dysgeidiaeth, a'r opiniynau gwrtbwynebol ar athroniaeth

clefyd, a meddyginiaeth, ,



264 UDGORN SEIOM-

Dygodd y Llywydd Young dystiolaeth o wirionedd y sylwad-

au, a dychwelodd ddiolchgarwch ar ran y gynnulleidfa.

Gweddiwyd gan y Patriarch John Smith. Gohiriwyd byd

ddau o'r gloch.

Am hanner awr wedi un, yr oedd y ty yn orlawn, ac agorwyd y
Gymmanfa, pan y darfu i'r Henuriaid D. H. Wells, William

J. Appleby, G. D. Watt, William Clayton, a'r Llywydd Kimball,

dreulio y pvydnawn, wrth ymdrin ag amryw fatetion dyddorawl.

John Kay a ganodd "The Seer.'' Mawlgan gan y cor; a

gweddiwyd gan y Patriarch Isaac Morley.

Am chwech yn yr hwyr, yr oedd yr Henuriaid yn Israel yn

ymgynnulledig drachefn yn y Tabernacl, a gwrandawsant

anerchiadau gan G. A. Smith, S. M. Blair, Richard Cook,

Edward Hnnter, a David Fullmer. Ymgyfammododd y Saint i

beidio cael un hawl gyfreithiol rhyngddynt a'u gilydd mwy.

Gweddiwyd gan David Fullmer. Gollyngwyd y gynnulleidfa

am naw.

Dydd Sul, Ebrill 11.—Am naw yn y boreu, galwyd y Gym-

manfa i drefn gan yr Heuuriad G. A. Smith, ac a agorwyd trwy

ganu. Gweddiwyd gan yr Henuriad W. Woodruff.

Pregethodd y Llywydd Kimball wrth y Saint ynghylch ym-

ddwyn tuag at eu gilydd megys yr ewyllysient i ereill ymddwyn

tuag atynt hwy, gan eu hannog i beidio yspeilio y meirw. Yna

efe a osododd gerbron achos yr Esgob Hunter, yr hwn nid oedd

wedi ei ordeinio i'w swydd o Esgob Llywyddol, ac yn ganlynol

efe a ordeiniwyd dan ddwylaw y Llywyddion Kimball a Richards.

Yna yr Esgob Hunter a osododd gerbron Brigham Young a

Heber C. Kimball, fel ei Gynghorwyr, y rhai a gymmeradwywyd

yn unfrydol gan y Gymmanfa yn y swydd hono.

Yna y Llywydd Kimball a gyflwynodd Truman O. Angel, i

barhau fel Pen-saer y Gweithiau Cyhoeddus dros yr Eglwys, ac

yn ganlynol efe a gymmeradwywyd. Efe a rybyddiodd y buasai

rhoddiad cynnysgaethiadau i'r Saint yn cael ei ohirio hyd ddych-

weliad v Llywydd Young yn ol o'i fwriadol daith ymchwiliadol

i'r deau.

Yna Seth Taft, David Pettegrew, Abraham Hoagland, David

Fullmer, a Daniel Spencer, a bleidleisiwyd i lanw y swydd o

Esgobion Llywyddol Teithiol a Cbynnorthwyol yn nyffrynoedd y

mynyddoedd. .
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Hysbysodd y Llywydd W. Richards i'r gynnulleidfa, y bwried-

id, ar ol cyfranogi o'r Sacrament yn y prydoawn, alw am gasgliad

o arian, i wneuthur dysgl er gwasanaeth sacramentaidd yn y
Tabernacl ; ac efe addyniunodd ar y brodyr i ddwyn eu hanifeil-

iaid i mewn, fel y gallai dyledion yr Eglwys gael eu talu yr

wythnos ddyfodol.

Canwyd gan y cor. Gweddiwyd gan y Llywydd Joseph Young.

Am banner awr wedi urj, galwyd y Gymmanfa i drefn gan y
Llywydd Young, ac a agorwyd fel arferol.

Yna y Llywyddion Young, Kimball, a Richards, a'r Esgob

Hunter, a aethant i weinyddu y Sacrament, gan gael eu cynnor-

thwyo gan y gwahanol Esgobion, yn ystod pa amser llawer o

bersonau a ddygasant dystiolaeth o'r gwirionedd—gan lefaru

mewn tafodau a phrophwydo; ar ol byny, gwnaed y casgliadj

pan y cafwyd 149 o ddolars yn arian bathol, heblaw amrywbwysi

o watch cases, llwyau, modrwyau, ac addurniadau ereill o

arian.

Yna y Llywydd Young a roddodd rybydd y cynnaliwn gyfar-

fodydd cysson o byn allan bob Sabboth, am 10 yn y boreu, a 2

yn y prydnawn, ac yn yr hwyr y buasai i amrywiol Gorwmau yr

Offeiriadaeth ymgynnull i dderbyn addysgiadau. Bob dydd Iau,

am 2 yn y prydnawn, y buasai i'r brodyr a'r chwiorydd ymgyn-

null i weddio; ac ar y dydd Iau cyntaf yn mhob mis, am 10 yn

y boreu, i'r dyben o weddio ac ymprydio, gan alw ar y Saint i

gadw y dydd hwnw. Yna efe a hysbysodd i'r Saint fod yr eis-

teddleoedd dyrchafedig ar ochr ddeau ac aswy y safle, wedi eu

neillduo i'r Esgobion byny a fyddo yn gweini y Sacrament, dros

y dydd y byddant yn gweinidogaethu. Hwy a welsant y dydd

hwn esiampl o weinyddiad y Sacrament. Bydd i'r Esgobion o

liyn allan gymmeryd eu tro, gan gael yr is offeiriadaeth i'w

«ynnorthwyo.

Mae y safle hwn a'r vestry wedi eu bwriadu i'r personau hyny

y rhai a lefarant wrsh y gynnulleidfa, ac a weinyddant yn acho6-

ion llywodraethol yr Eglwys, a dysgwylir na ddaw neb i'r safle

hwn heb gael ei wahodd yn gyntaf. Ar ol i'r Gymmanfa bon

gael ei therfynu, dysgwylir na fydd i'r rbodfeydd a'r vestry gael

«u gorlenwi fel y eawsant yn y gymmanfa hon.

Hysbysir yr Esgobion o'u gwahanol ddyddiau gwaith, trwy

gyfrwng y Deseret News. •
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Penderfynwyd fod John Barker i fyned ar genadiaeth i Lloegr,

i bregethu Efengyl Iesu Grist.

Cafodd ei gynnyg a'i eilio, pan fyddai i'r Gymmanfa gael

ei gohirio, i hyny fed y 6fed dydd o Hydref, am 10 yn y

boreu.

Yna y Llywydd B. Young a rybyddiodd, y buasai ar y dydd

Sadwrn olaf yn Awst, am 10 yn y boreu, Gymmanfa Neillduol yn

cael ei chynnal yn y Tabernacl, i'r dyben penodol o drin mater-

ion, fel y gallo y brodyr a ddanfonir ar genadiaethau tramor

deithio yn groes i'r gwastad-diroedd yn mis Medi, yn lie myned

yn nhymmor garw y flwyddyn.

Ar y dydd Sadwrn cyntaf yn Ngorpbenaf y cynnelir Cynuad-

ledd Chwarterol y Degau-a thrugain, yn y lie hwn, am 10 yn

y boreu.

Cyfarfydda Corwm yr Archoffeiriaid yma dydd Mawrth nesaf,

am chwech yn yr hwyr.

Y Proffeswr Orson Pratt a draddoda ei ddarlith olaf ar Serydd-

iaeth yn y lie hwn, dydd Mercher nesaf, am 6 yn yr hwyr.

Canodd y cor hymn, a gweddiwyd gan (X Pratt.

Yna y Saint a waeddasant Hosauna i Dduw a'r Oen, Amen ac

Amen, dair gwaith.

Yna y Llywydd Young a fendithiodd y Saint yn enw Iesti

Grist o Nazareth, a thrwy rinwedd yr Offeiriadaeth santaidd ag

oedd yuddo, gan ddywedyd, Bendithier chwi o'r pryd hwn allan

ac yn dragywydd; bendithiedig fyddo y Saint yn eu hiechyd, ac

yn eu teuluoedd, eu da, eu defaid, eu tai, eu ffermydd, a'r hyn oil

a berthyna iddynt, yn enw Iesu Grist, Amen, ac Amen.

Felly y terfynwyd y Gymmanfa ogoneddusaf o eiddo Saint y

Goruchaf yn y dyddiau diweddaf hyn. Dadguddiad ar ddad-

guddiad a arllwyswyd allan o bryd i bryd ; yr oedd ysbryd Daw

wedi gorphwys ar y Saint yn mhob cyfarfod yn ystad y Gym-

manfa hon,—yr oedd tangnefedd, ewyllys da, llawenydd, ac

undeb yn nghalon pob un ; nid oedd swn amryson, na Uais

anghytunol, nac hyd y nod feddwl, wedi cael eu hamlygu trwy

holl weithrediadau yr wythnos ogoneddus a dedwydd a aeth

heibio. Mae y nefoedd wedi gwenu yn helaeth arnom, ac y mae

y Saint wedi cael y fath dymmor o lawenydd ag na ellir byth ei

ddileu o gof y rhai ag a fuont yn ddedwydd gyfranogwyr; maent

yn mwynhau rhag flas o'r hyn sydd mewn ystor iddynt, ac y
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esaent oil yn ddiysgog yn ymbarotoi erbyn dydd dyfodiad eiu

Harglwydd a'u Hiacbawdwr Iesu Grist. Amen.

Thomas Bullocx,

i Ysgrifenydd y Gymtnanfa.

(Mae y cofnodion blaenorolyn fyrion iawn, ac nid ydynt ond
frraidd dangos cynllun a tbrefn y Gymmanfa. GelHr dysgwyl
f»regetbau, anerchiadau, mynegiadau, &c, rywbryd etto, megys
ag y caffom le i'w eyhoeddi.

—

Gol. y Deseret News.]

NODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMON.
(Parbad o dud. 86, a decttreu Cyfieubad T. Jab.)

¥n awr mi a gyfeiriaf yn fyr at rai o'r gwrtbddadleuon mwyaf
•poblogaidd a gyfodir yn ei erbyn gan rai o'i brif wrthwynebwyr;

ac yn gyntaf, raewc perthynas fw darddiad.

Mr. Keys, gweinidog Wesleyaidd, yn Isle of Man, a rydd yr

banes canlynol am dano:

—

Fe ddywed ef iddo gael ei yegrifena

yn nhref Harmony, swydd Susquehanna, Pennsylvania, gan

Martin Harris ac Oliver Cowdery, o enau Joseph Smith, pan j
byddai yn eistedd a'i het ar ei wyneb, a -thryloyw faen ynddi, tra

_y byddai y Uafnaa yn guddiedig hwnt yn y goedwig. Y Parch.

Richard Livesey, yn <ei lyfr a elrcfr " Dynoethiad Mormoniaeth,'*

a honai ei ysgrifenu yn Conneaut,Ohio, gan un Solomon Spauld-

ing, fel ffugchwedl grefyddol, a chwedi hyny a gyfnewidawyd gaa

Sidney Rigdon, yn Pittsburg, Pennsylvania.

Y Meistri Chambers o Edinburgh, mewn Araethawd a gyhoedd-

asant ar dwyllwyr crefyddol, ar awdurdod yr f* Atheneum," a

ddywedant nad oedd Joseph Smith ond prin galluog i ddyfeisio

neu ysgrifenu hyd y nod gwehilion Llyfr Mormon, ond i'r Parch.

Solomon Spaulding, ar ol gadael ei weinidogaeth, a cbymmeryd

galwedigaeth arno ei hun, yn Nyffryn Cherry, Caerefrog Nevrydd,

ac iddo dori yn y flwyddyn 1809; ac i'r dyben i esmwythau ei

ofalon, iddo ysgrifenu fTug-chwedl, gan gyssylltu hanesion moel-

gloddiau beddrodawl Gogleddbarth America wrth ddeg llwyth

gwasgaredig ty Israel, y rhai a dybir gan rai iddynt boblogi y
cyfandir hwn, gan dybied galw y gwaith, " Y Llaw-ysgrif Ddar-

ganfyddedig," ac iddo ei ysgrifenu yn yr hen ddull Hebraeg o

gyfansoddi. Ynay gwaith a gymmerwyd at argraffydd yn Pitts-

burgh, Pennsylvania; ond gan i'r a'-vdwr faxw cyn ei gyhoeddiad,
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yr argraffydd a roddodd fentbyg y llaw-ysgrif i Sidney Rfgacta, JP-

hwn mewn cyssylltiad a Joseph Smith, a'i cymhellasant ef ar jr

cyhoedd fel Dadguddiad Newydd.

Drachefn, mewn llyfryn gan John Thomas A.D., a elwir

" Traethawd ar Darddiad, Llwyddiant, a Gwasgariad y Mormon-

iaid" tud. 1, y dywedir i ni, na feddyliodd Mr. Spaulding erioed

gyhoeddi ei waith, ac nas danfonodd efe ef erioed Pr argraffydd

gyda y dyben hyny, ond iddo ei ysgrifenu er ei ddigrifwch ei

hun ; ac yr oedd Sidney Rigdon mor bell oddiwrth fod ganddo

un Haw yn nygiad allan Lyfr Mormon, a'i fod ef yr amser hwnw
mewn cyssylltiad a Mr. A. Campbell, ac nas unodd efe a Saint y
Dyddiau Diweddaf, hyd nes oedd Llyfr Mormon wedi ymddangos'

yn argraffedig, a'r gymdeithas wedi ei sefydlu er ys cryn amser j

ond trwy i Mr. Spaulding roddi benthyg ei law-ysgrif i gyfaill, efe

a syrthiodd i ddwylaw Llyfrwerthwr yn Pittsburg, Pensylvania,

yr hwn naill ai a dynodd ad-ysgrif o hono, neu a gadwodd y
llaw-ysgrif wreiddiol yn ei feddiant; a chwedi cael allan fod

Joseph Smith yn offeryn cymhwys, trwy ei fod o natur feddal a

hawdd i ymosod arno, efe a wnaethwyd i gymmeryd arno fod

angel wedi ymddangos iddo, a dadguddie iddo fodoliaeth a UeoL

deb y llafnau, o ba rai y dywedid i'r Llyfr Mormon gael ei gyf-

ieithu.

Drachefn, mewn Llyfr gan Mr. A. Campbell,, yr hwn y mae jr

boneddwr uchod, Mr. Thomas, yn siarad am dano, a elwir

Arholiad i Dystiolaethau tufewnol ac allanol Llyfr Mormon, y

mae yn dywedyd, tud. 18, " Pe gallwn i dyngu llais, wyneb, net*

berson on dyn a roddai arno ei hun wahauol enwau, mi a allwn

dyngu hefyd fod y Llyfr hwn wedi ei ysgrifenu gan un dyn ; a

chan fud Joseph Smith yn ddyn annysgedig, ac yn cael ei alw

yn awdwr ar dudalen y teitl, nis gallaf ammau am fynyd nad efe

yw ei unig awdwr a'i berchenog.'' Gwelwch yma, gan hyny, fod

genym dystiolaethau dan weinidog Methodistaidd, sef Mr. Camp-

bell, arweinydd cymdeithas- grefyddol, a Dr. Thomas, dyn c-

sefyllfa dra uchel yn y byd crefyddol, ac hefyd yr " Atheneum,'"

sef cyhoeddiad ag wyf yn gredu sydd yn ermyg cymdeithas gref-

yddol, ae hefyd waith y fath ddynion i'r Meistri Chambers o*

Edinburgh, oil yn rhoddi i ni yr hyn y maent yn ei ddywedyd

ydyw tarddiad Llyfr Mormon ; a chan nas gallwn ddysgwyl y
gall celwyddan ddyfod allan o'r fath ffynnonellaa, neu y gall y
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frth ddynion ddwyn catndystiolaeth yn erbyn eu cymmydogion,

nid yw ryfeddod fod Saint y Dyddiau Diweddaf yn cael eu

dirmygu, a Llyfr Mermon yn cael ei ystyried yn wag-ystori gan

y cyfrywnas mynant chwilio drostynteu hunain,ond i gymmeryd

yn ganiataol mai felly y rhaid ei fod, oblegid fod eu Parchedigion

yn ei ddywedyd, Ond yn awr, mi a gymmeraf mewn Haw i

gymharu y gwahanol osodiadau ynoa, er edrych pa swm o gym-

meradwyaeth a ellir roddi i dystiolaethau y fath ddynion duwiol

a santaidd, pan fyddo eu celfyddydau mewn perygl.

Yn gyntaf, mewn perthynas i'r lie yn mha un y dywedir iddo

gael ei ysgrifenu. Mr. Heys sydd yn dywedyd iddo gael ei

ysgrifenu yn nhref Harmony, swydd Susquehanna, Pennsyl-

vania; y Parch. Richard Livesey a haera ei ysgrifenu yn

Conneaut, Ohio; tray gwna y Meistri Chambers a'r "Atlien-

eum" roi ar ddeall i ni mai yn Nyffryn Cherry, Caerefrog

Newydd, yr ysgrifenwyd ef.

Yn nesaf, gan bwy yr ysgrifenwyd ef.

Mae Mr. Heys etto yn dweyd mai Martin Harris ac Oliver

Cowdery a'i hysgrifenodd ef, o enau Joseph Smith. Ond Mr.

Livesey sydd yn ei wrth-ddywedyd, ac yn cadambau mai Sidney

Rigdon a'i hysgrifenodd ef o ffug-chwedl o eiddo Solomon

Spaulding. Dr. Thomas a gadarnha fod y ddau yn gelwyddog,

oblegid iddo gael ei ysgrifenu, neu ei ladrata gan lyfr-werthwr

yn Pittsburgh, ac nad oedd un cyssylltiad rhwng Sidney Rigdon

a Joseph Smith, ac a Saint y Dyddiau Diweddaf, hyd nes cryn

amser wedi iddo gael ei argrafl'u. Ond y Parch. Alexander

Campbell a'u gwna hwynt ill tri oil yn gau-dystion, ac a haera

mai gwaith dyn annysgedig ydyw, ac o ganlyniad nis gallai fod

yn waith i Barchedig, a cban fod Solomon Spaulding yn gyfryw,

nis gallai efe fod yn awdwr o hono ; and gan fod Joseph Smith

yn annysgedig, y mae efe yn barod i dyngu mai Joseph yw ei

unig awdwr a'i berchenog; tray mae Chambers a'r " Atheneum'*

yn traethu nad oedd Joseph Smith yn alluog i ysgrifenu byd y

nod wehilion Llyfr Mormon.

Yn awr, mi a ofynaf pwy ydym ni i'w goelio? A dderbynid y

fath dystiolaelh mewn un llys cyfiawnder, fel tystie-laeth ar ba

un y gallai un dyn gael ei goudemnio ? Sicr na wnelid. Wei,

paham ynte, y condeinnir Joseph Smith a Llyfr Mormon ar y

fath dystiolaeth ? Tebycaf petu mai yr un achos ag y condemn-
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iwyd Iesu Grist a'r Testament Newydd gan yr Iuddewon gynt,

sef oblegid fod yr ofieuiaid, a dyniou santaidd yn cwyllysio

hyny.

Yn y lie nesaf mi a sylwaf ar y gwrthwynebiadau a gyfodir yn

erbyn cynnwysiad y Llyfr.

Yn gyntaf, y mae yn anrarnmadegol o ran ei gyfansoddiad.

Hyn yn ddiau a ganiataf, ond a ydyw hyny yn profi ei fod yn

gau ? nid yw yn profi ychwaneg na bod y rhai a'i hysgrifenasant

yn ddynion aauysgedig. Ond raeddyliwcb, er enghraifft, betb pe

bai rbyw un yn ysgrifenu geiriau Pedr ac loan wrth borth pryd-

ferth y Demi, yn gymhwys megys y traethasant hwynt, a fuasent,

tybied, yn unol a rheolaa grammadegol? Sicr na fuasent; canys

fe ddywedir i ni i'r bobl a'a clywsant ddeall mai pobl annysgedig

ac anwybodus oeddent. Pe baent yn gwisgo en drycbfeddyliau

a geiriau cymhwys a phriodol, ac yn ol rbeolau grammadegol,

pa fodd y gallai eu hanwybodaeth a'u hannysgedigrwydd

ddyfod i'r amhvg? neu, beth pe bai Pedr ac loan yn ys-

grifenu yr un geiriau i'r bobl yn lie eu llefaru, tybied a

fuasai eu hysgrif yn ramoiadegol ? Sicr na fuasai ; ac etto fe

fuasai yn ysgrythyr, canys yr oeddent yn ddynion ysbrydoledig.

Mae Ysbryd Duw yn rhoddi y drychfeddyliau, ac yn eaniatau i

ddynion eu gwisgo yn y iaith a fyddo yn fwyaf cynnefin iddynt

;

ac felly y bu eu tystiolaeth i'r Iuddewon yn dramgwydd, ac i'r

Groegwyr yn ffolineb. A ydyw y Beibl yn rammadegol ? os nad

yw, wedi yr holl drafferth a ystofwyd ar ei gyfieithad, beth a fu-

asai pe bai geiriau yr aradwyr, y bugeiliaid, a'r pysgotwyr, y rhai

a'i llefarasant yn cael eu cadw ar glawr yn gymhwys megys ag

y llefarwyd hwynt ganddynt ? ac er hyn oil hwy a fuasent yn

ysgrytbyrau.

Yn nasaf, mi a 6ylwaf ar rai o'r gwrthddadleuon a ddygir yn

erbyn y rhan hanesyddol o hono. Un gyfran y gwrthebir yn

fynyeh iddi yw, hanes marwolaeth Laban trwy law Nephi. Y
mae Llyfr Mormon yn dweyd i Nephi gael ei orfodi gan yr

Ysbryd i dari pen Laban, ar yr hyn yr edrychir gan lawer fel

prawf cad".rn yn ei erbyn$ oblegid (meddent) y mae yn gwneath-

ur Du<7 i noddi mwrdd-dra. Ond pe byddai i'r rhai sydd yn

dywedyd felly erioed ddarllen eu Beiblau, diammau na cbred-

eot yr hyn a ddarllecent ; ac os darllenasant ef, tebyg eu bod

wedi anghofio ei gynnwysiad; mi wnaf yn awr gan hyny adnew-
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yddu yr argraff ar eu cof, trwy ddyfynu rhai enghreifftiau a

goffeir yn y Beibl, lie y cafodd dynion eu rhoddi i farwolaeth

trwy gymmeradwyaeth Duw. Yn Num. xxv, 7, 8, yr ydyin yn

cael i Phineas yr offeiriad gymmeryd ei waywffon a'i thrywanu

trwy wr a gwraig, a'u lladd hwynt ill dau ; ac am vneuthur

felly, yr Arglwydd a'i bendithiodd ef a'i had yn dragywydd. Yn
Barnwyr ir, 15, yr ydyra yn cael i'r Arglwydd gyfodi i fyny war-

edydd i Israel, Ehud mab Gera, Benjaminiad ; a pha fedd y
gwnaeth ef byny? Pe roddir ar wybod i ni iddo wneyd dagr

dau -finiog, cufydd o hyd; a tayned at frenin Moab, a dyivedyd

wrtho i'r Arglwydd ei anfon ef a cbenadwri ato ; a phaa wnaeth

y brenin iV weision fyned aMan fel y gallai glywed y genadwri

yn ddirgelaidd, efe a wthiodd y dagr i'w ymysgaroid, ac a'i

lladdodd ef. Yn J Samuel xv, 33, yr ydym yn darllen i Samuel,

Prophwyd yr Arglwydd, ar ol i Saul achub bywyd Agag, brenin

Amalek, gymmeryd Agag a'i ddarnio ef o flaen yr Arglwydd yn

Gilgal.

Yn I Bren. xviii, 40, y mae yn ysgrifenedig i Elias ddywedyd,

Deliwch brophwydi Baal, na ddianged gwr o honynJ, a hwy a'n

daliasant; ac Elias a'u dygodd hwynt i waered i afon Cison, ac

a'u lladdodd hwynt yno. Nid yw hyn ond ychydig o'r enghreifft-

iau a geffeir yn y Beibl am ddynion yn cael eu lladd trv;y gym-

meradwyaeth Duw ; a phe bai i ryw un brofi Llyfr Mormon yn

ffug-chwedl o acbos hyn, pa beth a brofai y rhai hyny fod y
Beibl ? Dynion a ymresymant yn y modd byn, er bod yn gysson

a hwy eu hunain, a ddylent wadu pob un o'r ddau, a dyfod allan

yn wrol ac egluro eu hanffyddiaeth.

Gwrthddadl fawr arall a gyfodir yn erbyn Llyfr Mormon, y

w

y cyfrif a rydd o'r cyfarwyddwr neu'r cwmpas, yr hwn oedd gcn-

ddynt i'w tywys ar eu taith. Mr. Alexander Campbell, yn ei

lyfr rhag-grybwylledig, tud. 17, a ddywed, " Nid oedd cwmpawd y

morwr yn wybyddus yn Ewrop cyn oddeutu 800 mlynsdd yn ol.

Ond yr oedd Nephi yn dra gwybodus mewn perthynas i agerfad-

au a chwmpawd 2400 inlynedd yn ol." Yn awr, yn mha ran o'i

Lyfr Mormon ef y cafodd efe unrhyvr beth mewn pertbynas i

agerfadau, nis gwn i ; ond un peth a ffti, nid yw hyny yn y
Llyfr Mormon, yn yr hwn y credir ynddo gan £aiut y Dyddiau

Diweddaf ; e.c os yw dynion i gael eu barnu yn awr wrth yr un

reol ag y barnodd Crist y Phariseaid duwiol yn ei ddydd ef, yna
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Mr. Campbell, ac ereill o'i gyffelyb, a gant allan eu perthynasau

wrth ddarllen loan viii, 44.

Ond mewn perthynas i'r Cwmpawd, raae Mr. Campbell yn
dweyd fod Nephi yn gwybod y cwbl yn ei gylch 2480 mlynedd
yn ol. Ond yn byn fe'i gwrthddywedir gan Chambers a'r " Ath-

eneum ;'' y maent hwy yn dywedyd, pan yn llefaru am y cwm-
pawd, fod yr ysgrifenydd (Nepbi) wedi camddeall ei ddefnydd-

ioldeb yn gyfangwbl; tra y mae Mr. Thomas, yn ei lyfr a

ddyfynwyd yn barod, tud. 4, yn dweyd mai math o olwyn jdoedd
wedi ei gwneyd i droellu ffwrdd o'u blaen, a hyny o honi ei

hun, fel tywysydd iddynt ar y ffordd i ba le y byddent i fyned.

Yn awr, gan mai yr un cwmpawd oedd ganddynt hefyd ar fwrdd

y Hong, rhaid yw ei fod yn troellu ar y dwfr hefyd. Fel hyn yn
awr y cewch dystiolaethau Mr. Campbell, a'r '• Atheneum," a'r

Dr. Thomas, a chwi a ellwch gymmeryd eich dewis. Os credu

Mr. Campbell a wnewch, yna chwi a gredwch fod Nephi yn
gwybod y cyfan mewn perthynas i gwmpas y morwr 2400
mlynedd yn ol; os yr " Atheneum" a gredwch, chwi a gredwch

nad oedd efe yn gwybod dim yn ei gylch, ond iddo gamddeall

defnyddioldeb y cwmpawd yn hollol; pan os y credwch Dr.

Thomas, yna credwch nad oedd y cwmpawd ag oedd ganddynt yn
ddim mwy tebyg i gwmpas y morwr, nag yw tri dyn gonest yn
debyg i dri cyhoeddwr dirmygus o gelwyddau ; oblegid y mae ef

yn dywedyd mai math o olwyn ydoedd ag oedd yn troi o'u blaen

;

ond o ba le y cafodd ef y fath ddryehfeddwl ? nis gwn i, oni

ddaeth o'r un ffynnonell ffrwythlawn ag y tarddodd ei holl gel-

wyddau ereill, a pha rai y mae ei lyfr yn llawn o honynt, ac o ba
un y cafodd Mr. Campbell ei osodiadau mewn perthynas i'r

Agerfadau. Mi a'u cynghorwn hwynt i honi y berthynas,

oblegid gwaith eu tad a fynant wneyd : oblegid pan y maent yn
traethu y fath gelwyddau, y maent yn cymmeryd o'r eiddynt

eu hunain, canys celwyddau ydynt, a hwythau yw eu tadau.

Yn awr, mi a roddaf yr hanes am dano allan o Lyfr Mormon,
tud. 314. " Ac yn awr, fy mab, y mae genyf beth i ddywedyd,

ynghylch y peth a alwai ein tadau y bwl neu y cyfarwyddwr;

oblegid ein tadau a'i galwasant ef Liabona, yr hyn o'i gyfieithu

yw cwmpawd; a'r Arglwydd a'i darparodd ef ; ac wele, nis gall

un wneuthur y fath gywrainwaith ; ac wele, efe a ddarparwyd i

ddangos i'n tadau y cyfeiriad yn mha un y trafeilient yn yr
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aoialwch, ac efe a'i gwasanaethai hwynt yn ol en ffydd yn Nuw-
gan hyny, os buasai ganddynt ffydd i gredu y gallai Dim wneu-
thur Vr pegynau hyn i gyfeiiio y ffordd y dylent fyned, wele

hyny a fyddai; gan hyny, yr oedd ganddynt y wyrth hon, ac

hefyd lawer o wyrtbiau ereill a wnaethid trwy allu Dnw."
A ydyw hwn rywbeth yn debyg i gwmpawd y morwr? neu a

ydyw yn debyg i olwyn a dreiglai o'i blaen o honi ei bun ?.

Greaduriaid gresynol, yr ydych yn gofyn ein tosturi yn fwy na'n

digofaint.

Ond yn mhellach, fe ddywedir gan ein gwrthwynebwyr, os

credwn yr hanes yma, rbaid i ni gredu i Dduw wneyd neu ddar-

paru y bwl neu'r cwmpas hwn, ac y mae hyn yn hytrach yn fwy

nas gallwn ei wneuthur. Ond, paham, fy nghyfeillion ? a fuasai

yn ormod i chwi, pe byddech yn gallu credu y Beibl? Oni

ddywedir yn Gen. iii, 21, fod Duw wedi gwneyd peisiau crwyn i

Adda ac Efa, (yr wyf yn synu pwy a flingodd y creaduriaid) ?

ac yn Exodus xxxii, 16, yr ydym yn darllen am Dduw yn naddu

dwy lafn o geryg, ac yna gerfio y gyfraith arnynt; ac yr wyf yn

tybied nad oes fawr achos i'r neb a gredo un o'r gosodiadau hyn,

wrthod y Hall, o herwydd ei fod yn dywedyd fod y cwmpawd yn

waith Duw.
(I'w barhau.)

FFOL ARFERION.
Mr. Gol.,— Caniatewch i mi fyr anerch fy nghyd Saint ar y
testun helaeth hwn, gan hyderu yr achosa hyny i rywrai adael

y drwg, a glynu wrth y da.

Anwyl Saint,—Y ffol arfer gyntaf a alwaf eicb. ystyriaetbau

ami, ydyw, gwylied yn hwyr y nos, a chysgu yn Mr y boreu. A
oes neb a wna hyn, a'r na ennillai fwy, pe elai i'w wely yn gyn-

nar, a cbodi yn foreu ? Trwy hyn gallai hebgor trethu ei lygaid,

a defnyddio avian y dreth at ryw beth arall, a fyddai er lies ac.

adeiladaetb : hefyd, gallai fwynhau gwell iechyd, a byw yn hir-

ach, ac aurhydeddu Llywydd yr elfenau, yn lie ei ddianrhyd-

eddu. " Beth ?" ebe'r hir-wyliedydd, " a ydwyf fi yn dian-

rhydeddu fy Arglwydd wrth hir-wylied?" Ydwyt: ac yn

pregethu yn uchel, fod yn well genyt dalu am oleu canv-yll, na

chael goleu haul yn rhad! Y mae yr haul yn codi ac yn niacin
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lud yn ei amserau priod ; ond trwy dy fod di yn hir-wylied, a

bir-gysgu y boreu, yr ydwyt yn pregethu yn uwch nag y gellit

ar dy dafod, nad ydywy Rheolwr inawr yn peri i'r haul godi a

machlnd yn y modd goreu; ac felly, wrth gwrs, yr ydwyt yn ei

ddianrhydeddu. "Wei/' ebe rhai o'r chwiorydd, " nid oea

genym ni ddiin gallu i wneyd ein gwaith, heb bwyr-wylied, o

achos fod y plant ar ein dwylaw, a byny hyd un neu ddan o'r

gloch arnbell i nos Sadwrn; ac os cyfodwn yn foreu, y plant a

gyfyd gyda ni.'' Wei, dichon fod y plant yn cyfodi gyda chwi,

ond, attolwg, pa bryd y cyfodwcb ? y mae y llais " dystaw bach"

yn sisial, mai am wyth neu naw o'r gloch y cyfodwch weitbiaa;

os felly, pa ryfeddod fod y plant yn cyfodi gyda chwi ? Y naae

ar blant fwy o gysgu na dynion mewn oed
;
gan hyny, dyna

gyfleu da i'r chwiorydd gyfodi gymrauint a thair neu bedair a\rr

o'ublaen bob boreu; ac os dygwydd i'r plentyn lieiaf ddihuno

yr nn pryd a'i fam, er hyny, y mae efe o anghenrhaid yn rhwym

o gysgu drachefn, er gwneyd y golled i fyny rywbryd yn ystod y
dydd: hithau y pryd hwnw a all weithio a'i holl egni, a gweddio

Daw ar yr un pryd, ar iddo gadw p«b ysbrydion drwg, ceintachlyd

oddiwrth ei baban. Pwy bynag a wnel hyn a'i boll egni, gyda

dyben cywir i wasanaethn ei tbeulu a Duw, caiff weled y geill

fyned i gysgu cyn deg o'r gkfch, o ran y plant, a'r gwaith, boh nos

;

ac hefyd, bydd ganddi arian y canwyllau i'w taflu i'r Drysorfa

Ymfudol Barhaus, fel trwy hyn y gall gael ei gwaredu o gaeth-

ivred yn gynt. Gallaf hysbysu yr hir-wyliedydd, ei bod yn

ddydd goleu am 4 o'r gloch y boreu, yr amser hwn o'r flwyddyn :

dichon nad oedd efe yn cofio.

Y flFol arfer uesaf ydyw cn«i, a myglysu tybacco. Trwy ddef-

nyddio y cyffeir gwenwynig hwn, y mae dyn, nid yn unig yn

gwario si arian ar oferedd, ond yn tala am yr byn a'i gwna yn

ffiaidd, aflacb, a thy atgas i ysbryd Duw i drigo o'i fewn, ac yn

gosod ei hun mewn sefyllfa mor druenus, fel nad oes ganddo

addewid Daw o'i du, yn dymmorol nac yshrydol ; ac onid yw y
dyn a ymfoddlona fod yn gaethwas i llys yn ffol, ac a chwenycho

fyw mewn iywyllwch gyda'i flys am ychydig, yn hytrach na byw

mewn gogoniant annesgrifiadwy yn Seion !

Y ffol arfer nesaf, ydyw diota, neu yfed gwlybyroedd medd-

wawl. Nid oes neb yn diota o herwydd nn lies a wna y ddiod

iddynt, ond o herwydd blya ati hi, neo y gwmniaetb, ddi-
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olwr! na welit ti dy ffolineb yn anad neb: ti a gyfodi yn

foreu, ac a weithi yn galed, ac yn hwyr, er ennill arian i'w rhoddi

i d-afamwyr I fyw yn segur, ac i fod yn anesmwyth o'u mewn, o

herwydd na wyddant pa heth a fwytaant, na pha beth a wisgent,

o herwydd y cyflawnder sydd ganddynt; tithau a ennilli trwy

hyn ben tost, cylla afiacb, corff briw, cydwybod euog, oes fyr,

a myned i uffern yn y diwedd ! O ffolineb ac ynfydrwydd !

Y ffol arfer nesaf, ydyw trewlychu neu snvffio. Attclwg, pa

beth a ennilla y chwiorydd wrth drewlychu? A oes neb yn eich

plith a all fy bysbysu pa beth ? Na, nid wyf yn tybied fod neb,

oddieithr porthiant blys etto. Beth ! a oes neb yn fwy anrhyd-

eddus, yn fwy cymmeradwy, yn iachach, yn byw yn hiracb, yn

fwy tebyg o gael dedwyddwch yn y diwedd, trwy ddefnyddio

snuff? Na, nid oes neb yn credu felly. Wei, beth a fwynheir

ynte, trwy drewlyehu ? Arogliad halogedig, anadl difwynedig,

golwg bwl, cylla gyffrous, a thrwy kyn gesyd ei hun yn agored

i'r parlys mud; fel ag y tystia un meddyg cyfrifel, fod cant am
bob un yn marw o'r clefyd hwn yn awr, yn fwy nag oedd o'r

blaen, cyn i'r arferiad o ddefnyddio trewlwch ddyfod i'r byd,

Wei, pwy bynag a ewyllysio einioes bir, ynte, gadawed y snvffyn

y shop, a thafled yr arian Yt Drysorfa Ymfudal Barhaus, a chyda

iechyd a bywyn bir o ran y parlys naud^caiff waredigaeth yn y
fargen, a gair da gan wyr Dow.

Y ffol arfer nesaf, ydyw yfed te o ddail yr India. " Beth,''

ebe y darllenydd, " yr wyf yn rhyfeddu atoch eieh bod yn cyfrif

yfed t& yn arferiad ffol." Dichon dy fod, ddarllenydd hynaws,

ond ystyria fy ymadrodd, ac yna bydd dy ryfeddod yn fwy fod

neb mor ffol a rhoddi un geiniog o'u hennill am dano, er ei yfed

gyda bwyd, beth bynag. "Beth! a oes dim maelh mewn I? o'*

siop ?" Na, ni chlywais i neb gwybodus yn tystio, nac yn pro-

ffesu y fath beth; ond y mae y meddygon enwocaf yn tystio if?

gwrthwyneb. Dywed hen feddyg fel hyn •.
—" Y mae pob diod

frag, oddigerth ychydig ddiod fain loyw, yn ddrwgr ac felly te a

choffi cryf." Tystia rhai ei fed yn wenwyn ag sydd yn lladd yn

araf. Ond gan nad beth am hyny, gwn fod amryw o ddail a

llysiau yn ein gwlad a wna de, llawn mor flasus, ac iachusach, a

maethlonach i'n cyrff, na dail yr India bell, ae a geir yn rbad

lawn, uddiwrth de o'r siop. Os yw ein chwiorydd yn hoff iawo

o &&, gwnaent de o agrimony, troed ydriw, neu y drydon; nettles,
,
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dynad, boms, bomgelia, cribau St. Ffraid, persli o'rardd, neu lya-

iau'r pwdin {organs), penny-royal, pybyrmint, neu fyntys, neu
ryw lysiau ereill a fo'n dda i'r cyfansoddiad, yn faeth ac iecbyd

i'r corff. Gwnewch de neu ddiod fain o amryw o'r llysiau hyn
a'u cyffelyb ; ond na bir ddilynwch ar un matb yn unig, ond
cvmmysgwch hwynt. A gosodwch yr arian a arferwch i brynu
te at ryw beth a fydd o les i chwi o hyn allan,yn lie i'r siopwr;

a chofiwch mai change fydd hyn, ac nid robbery. Dywed yr ben
ddiareb, mai " Nes penelin Mag arddwrn." Felly, anwyl Saint,

nad faint o les a wnewch i ereill, nac angbofinch eicb hunain,

yn y pethau a nodais yn yr ysgrif fecban bon. Heb ewyllysio

helaethu yn hresennol, gobetbiaf y cydwel pawb a mi mai
ffolineb ydyw gwario ariaa am bethau diles. " Pabam y gwariwn

arian am yr hyn nid yw fara (neu faeth), a'n llafur am yr hyn
nid yw yn digoni ?'' onid am ein bod yn ffol, Ye, a phlantos.

Gan byny, cymraerwcb air o gynghor ar gan :»

—

Na hoffwcb wylio'n hwyr y nos,

Na chysgu'n hir tra paro'ch hoes
;

I fwg y myglys byddwch groes,

A'i seigiau ffiaidd attach ;

Na hoffwch bethau meddwol 'chwaith,

Na snuff, 11a the o'r India faith

;

A gras fy Nuw fydd ar eich gwaith,

A'i fendith ar eich llinach.

Graigddu. John Richards.

Taliadac o Awst 5- hv» Awst 18,—Minersvillo, America,

£5; Sir Fynwy, £2; Gorllewin Morganwg, £3; Sir F6n, £1
lis; Cvnnadledd Gymreig Liverpool, £1 10s; Pontytypridd,

£l Is 6c; Cwmbach,10s 6c; Hirwaen, 10s 3c; Rymni,"l2s 3§c ;

Georgetown, 19s l^c ; Ffynnon Tydfil, 3s 2c ; Troedyrhiw, 4s.—
Cyfanswm,£17 Is 10c.

^^° Dymnnwn hysbysu nad oes dim rhagor o Lyfrau Hym-
nau Dwyieithiog ar werth, ac na fydd mwy ; eithr y mae genym
gyrlawnder mawr o'r Ddau Lyfr Cymraeg wedi eu rhwymo yn
un, a buasai yn ddymunol genym weled mwy o honynt yn cael

eu gwerthu.

" J. E.
rt—Gofvna i ni, os yw ysmocio rhyw lysiau, yn lie

tybaco, yn doriad ar y Gair Doethineb ? Atebwn mai " brawd
tuogu yw tagu:" os oes rbywun am fwg, deued i Ferthyr, a

gadawed y llysiau i'r cleifion. Hann^r cadw y Gair Doethineb,

yw gwatwar Duw.

Cvfeiriad—Mr. Thomas Giles, near the Post office, Tredegar,

Monmouthshire.

S£§T Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

j John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

i. DAVIS, AKGRAFFYDD, GEOBGKTOWN, MERTHYR.
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UNDE3 AC YMRANIAD.
[O'r " Deseret News."]

Dew a wnaeth o un gwaed bob cenedl, llwyth, ac iaitb, a drig ar

wyneb yr holl ddaear. Fe roddodd hefyd un iaitb. i bob dyn, fel

y gallent ddeall y naill y Hall yn eu tafodiaith eu hnnain ; ond

pan lygrodd dynion eu ffyrdd gerbron yr Arglwydd, trwy dywallt

gwaed gwirion, a chyflawni pob math o fSeidd-dra, y nefoedd a

anfoddlonwyd, a tbrigolion y ddaear a felldithiwyd—rhai a

«hrwyn duorj, ereill a cbrwyn tywyll, ond i gyd a chymmysgedd

ieithoedd : a hyn fel cospedigaeth, fel y byddai eu gweithredoedd

drwg yn amlwg iddynt eu hunain, ac iV gilydd ; fel y gallent

gario ei nodau ef ar eu gwynebau, a chlywed ei swn ef yn eu

clustiau yn feunyddiol, fel pe bai yn bosibl y byddai iddynt gael

eu tywys i edifeirweh, trwy ba fodd y gallent gael maddeuant am

yr hyn a aeth heibio, a'u dychwelyd drachefn i'w cydffurf a'u

purdeb dechreuol, trwy y brynedigaeth sydd yn Nghrist Iesu.

Ond pa mor bell y cafodd y barnedigaethau hyn eu heffaith

ddyladwy ? a oes mwy o gydffurf mewn lliw yn mysg dynion yn

awr, nag oedd er ys mil o tiynyddoedd yn ol ? Onid yw ieithoedd

a phriod-ieithoedd dynion a chenedlaethau yn amlhau, yn 11a

lleihan ? Ac os yw y cynnydd hwn mewn amrywiaetb iaith a lliw

yn parhau, pa faint o amser a gymmer i adferyd trigolion y

ddaear yn ol drachefn i'w cydgyffelybrwydd creadigol ? Iesu a

ddywedodd, " Onid ydych un, yna nid ydych eiddof fi;" a gwir

*«ddwl helaethaf byn yw, un yn tnhob pcth—un mewn iaith, oi

IS
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mewn lliw, un mewn ffydd, iid mewn gweithrodiad; oblegid pan

fyddo pawb o'r un ffydd, yr un ffydd a ddwg undeb raewn gweith-

rediad, a phawb a gadwant y gorcbymynion ac a dderbyniant yr

un gyffelyb wobr trwy ddychweliad yn ol dracbefn i bresennol-

deb y Tad Tragywyddol yn y nefoedd.

Y gwabaniaethau byn mewn ymddangosiadau yn mysg dynion,

a gyfodasant trwy roddi gwrandawiad i hudoliaethau y diafol.

Efa a hudwyd, a dwyllwyd, ac a bechodd. Adda a budwyd, ond

ni thwyllwyd ; etto a bechodd fel y celai dynion fodoliaeth; a

dynion sydd, fel y caffont orfoledd. Pe bai Adda beb beehu,

dynion a allent beidio cael bodoliaetb, a daear a gorfoledd a

allent barhau yn ddyeithriaid i'w gilydd, oblegid y mae y ddaear

yn orfoleddus, pan fo ei pblant yn gorfoleddu ; a phan ddel ei

holl blant yn un dracbefn, y ddaear a orfoledda gyda'i hiliogaetb.

mewn gogoniant nefolaidd.

Ond nis dichon i hyn oil gael ei ddwyn oddi amgylcb mewn
amrantiad. Fe gafodd dinasyddion y byd cbwe mil o flynydds-

oedd i ddysgn fod yn well, ie, i wneyd yn dda; ond yn lie dysgu

doethineb trwy brofiad, hwy a aethant yn waeth-waeth, ax; yn fwy

mwy ffol a drygionus; ac yn lie dyfod i fwy o undeb, hwy a

aethant i fwy o bellder : nis gall dyn cLwaith adferyd ei hun yn

hollol, trwy ei weithredoedd ei hun, o'r dirywiad i ba un y syrth-

iodd ; am hyny yr ymddiriedwyd yr Offeiriadaeth Santaidd i

ddyn ar y ddaear, i'w dywys yn y ffordd uniawn, a'i alluogi i

-wneuthur yr hyn na allasai o bono ei hun ei gwblhau ; a thrwy

ufydd-dod i'r Offeiriadaeth hon, y gall pob dyn, yn y diwedd,

gyrhaedd y gradd uwchaf o ogoniant a dyrchafiad ag sydd yn

bosibl i cbwennycb. Ond o'r hyn benaf, fe gymnier betb amser

i gyrhaedd y n6d, a chan lawer, ac mewn llawer o betbau, fe

gytnmer amser maith.

Er enghraifft, hiliogaetb Cain, nis gallant fwrw ymaith dduwch

eu crwyn ar unwaitb, ac yn uniongyrchol, er i bob enaid o

honynt allael edifarhau, ac ufyddhau i'r Efengyl, a gweitbredu

cyfiawnder o'r awr hon allan. Y nod a osodwyd ar Cain gan

Dduw ei hun, oblegid i Cain ladd ei frawd Abel, a thrwy hyny

obeilhio cael meddu yr enedigaeth fraint, a sicrhau iddo ei hun

y bendithion a berthynent yn gyfreithlawn i Abel. Ond nis gall-

asai Cain feddu genedigaeth fraint Abel trwy fwrdd-dra, megys y
«afodd Jacob yr eiddo Esau trwy bryniad, trwy gytundab i dalu



tIDGORN SEIO*. 2?9

%'l&g o fwyctj fel pe prynai fferm, a thalu piis ammodedig. A
thrwy y fath gytundeb a'u gilydd, y fferm a gyfnewid feddiari-

nydd; ond os lladd un dyn y Hall er mwyn rneddiannu ei fferm,

nis cyfnewidia ei pherchenog> er i'r perchen farw ; eithr hi a

ddisgyn i'w etifeddion.

Ni chafodd Cain enedigaetb fraint a bendithion Abel, er iddo

«i ladd i'r dybea hynv
; y bendithion a bertbynent i Abel a

ddisgynasant i'w hiliogaeth ef; a Chain a'i hiliogaeth a raid

wisgo y nod a roddodd Duw arno, hyd oni chaffo bendithion gen--

«digaeth-fraint Abel yn gyflawn eu derbyn, eu sicrhau, a'u syl-

weddoli gan eu hiliogaeth, a phe bai i hiliogaeth Cain gael eu

golchi bob dydd gan eu cyl'eillion gwyni«n,a sebon y golchydd-

ion, nis gallent olchi ymaitu nod Duw ; etto, y Canaanead a all

gredu yr Efengyl, edifarhau,a chael ei fedyddio, a derbyn Ysbryd

yr Arglwydd ; ac os parha yn ffyddlawn, hyd oni chaffo hiliog-

aeth Abel eu digoni a'i fendithion, yna y gall hiliogaeth Cain

dderbyn cyflawnder yr offeiriadaetb, a derbyn cyflawnder o fen-

dithion, ac y bydd i'r ddauddyfod megys un drachefn, wedi i Cain

dalu y ffyrling eithaf.

Y Lamaniaid, trwy drosedd a aethant y bobl fwyaf ffiaidd, an-

wybodus, a bagr, ac a felldithiwyd a. chrwyn tywyll, yr hyn nis

gallant ei danu ymaith wrth eu pleser, neu ar unwaith, er pe bai

iddynt oil ufyddhau i'r Efengyl yr un pryd : etto y mae ganddynt

yr addewid, os gwnant gredu, a gweithredu cyfiawnder, mai nid

Uawer o genedlaetb.au a gant fyned heibio cyn y cantddychwelyd

yn bobl wynion a hardd j ond fe gymmer beth amser i gwblhau

hyn ar y goreu

.

Etto, pan ymosododd dynion ar y gorchwyl o gymmeryd y
nef trwy ruthr, yr oeddynt oil o'r un iaith ; a thra y parbaus-

-ant o un iaith, unasant yn eu hymdrechion i adeiladu twr, ar ba

un y gallent esgyn i gadwedigaeth ; ond pan gymmysgodd Duw
«u hiaith, effaith anundeb yn fuan a ganfvddwyd, fel y darfu i

bob un (ond Jared a'i frawd) lefaru erddo ei hun ac iddo ei hun,

ac yn ei iaith ei hun, a neb arall yn ei ddeall; ac ni chlywsom

am un goTchwyl arall wedi'r dydd hwnw, yn mha un y gwnaeth

holl drigolion y ddaear ymgydio roewn undeb i'w ddwyn oddi

amgylch; ac nid ydym yn dysgwyl clywed am ddynion yn yns-

osod mewn undeb cyffredinol i a>leiladu twr arall hyd y nen, nac

mewn u» antariaeth boblogaidd arall, hyd oni adfero yr
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Arglwydd iaith bur, yr hon a lefarir gan holl drigolion j
ddaear.

Fe gytnmer beth amser i gwblbau hyn ; oblegid ni adfera yr

Arglwydd iaith bur nes bo ganddo bobl yn ddigon pur i'w derbyn

gyda chairman llawen, heb ei chamarfer megys y gwnaeth y
Babiloniaid. Er mwyn lledaeniad yr Efengyl y rhoddwyd y
ddawn o amryw dafodau i Henuriaid Israel, a hyn mewn rhan

sydd yn ateb y dyben o iaitb bur ; ond pan ddel yr iaith bur, a

chael derbyniad gan bawb, yna yr hyn sydd o ran a ellir yn

hawdd ei ddileu, oblegid cyflawnodd ddyben ei ddanfoniad.

Nid yw hyn etto, ond o dipyn i beth y daw. Mae Duw yn

gweitbio trwy gyfryngau, yn gystal a dyn, er yn ami ni chan-

fyddir y cyfryngau hyn gan ddynion ; o ganlyniad tybiant eu

bod yn wyrthiol; ond y mae goruchwylwyr y nefoedd o amgylch

ogylch i ni, ac yn defnyddio cyfryngau angbenrheidiol i gyflawni

y dyben i ba un y danfonwyd hwynt, yn ol y gyfraith wrth ba

un y Uywodraethir hwynt; ond oblegid nas gall llygaid corff

anianol ganfod gweithredoedd ysbrydion a chyrff ysbrydol, am-

ryw o weithredoedd y Jehofah a yniddaugosant yn wyrthiol, ond

hyn oil sydd i'w briodoli i anwybodaeth a byr olwg dyn.

Tra yr oedd melldithion yn cael eu tywallt o'r nefoedd yu y
dyddiau gynt, ar benau y rhai a weitbredent ddrygioni, bendith-

ion a ystofid ar y rhai ag oedd eu gweithredoedd yn rhyngu

bodd yr Arglwydd, megys y bu yn acbos Abraham, bendithion yr

hwn oeddynt i ddisgyn i'w hiliogaeth trwy Isaac, Jacob, Joseph,

Ephraim, &c, hyd y cenedlaethau diweddaf; o ba rai y mae

Saint y Dyddiau Diweddaf; ac Ephraim, er ei fod yu iau na

Manasseh, a dderbyuiodd fendith fawr Jacob, a sicrhaodd yr

enedigaeth-fraint, ac a gyhoeddwyd yn gyntaf-anedig, a chyn-

nalydd cyfreitblawn yr Offeiriadaeth, ac yn ei hiliogaeth yr ad-

ferwyd yr Offeiriadaeth yn yr oruchwyliaeth hon.

Trwy yr Offeiriadaeth hon yr aeth yr Efengyl allan at lawer

o genedlaethau ; llawer a glywsant ei llais hi; amryw a'i cof-

lediodd gyda chalonau llawen, a edifarhausant, ac a fedyddiwyd

er maddeuant o'u pechodau, ac yn awr sydd yn dyfod allan i'r

ymgasglfa yn Nyffryn y Mynyddnedd, mewn ufydd-dod i'r

gorchymyn santaidd a roddir yn yr oruchwyliaeth hon, ac ereill

dan yr Efengyl,—megys y dywedodd yr Iacbawdwr, " Pa sawl

gwaUh y mynaswn eich casglu ynghyd, fel y casgl y iar ei
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chywion dan ei hadenydd, ond nis mynech ; ac yn awr eich ty

a adewir i chwi yn anghyfannedd ;'' felly y bydd yn yr oruch-

wyliaeth hon, ar bob un nad ymgasglo yngbyd pan gaffont y cyf-

leusdra, hwy a ddymchwelir yn nghanol y cenedloedd yr un

modd ag y dinystrid Lot yn ngbanol y drygionus, pe bae yn

peidio ffoi allan o'r ddinas, ac ymgasglu ei bun a'i deulu i'r

taynyddoedd.

Ond paham na achubir y Saint bant yn mhlith y cenedloedd

yn gystal a chartref, ac yn eu plith eu hunain ? Oblegid na or-

deiniodd Duw hyny. Ni a allem ofyn yn ein tro, a chyda yr un

priodoldeb, paham na allai y bobl gael eu bachub trwy gredu a

gweithredu ar gynnifer o ffyddiau a chredoau ag sydd o saint i

weithredu, yn gwbl gystal ag i bawb gredu a gweiihredu yr un

peth? Oblegid na ordeiniodd Duw ef. Mae'r Iesu yn dywedyd,

" Os ydych un, yna yr ydycb eiddo fi ;" ac mae Satan yn dy-

wedyd," Os nad ydych yn un, yna ydych eiddo fi." Er dyben

cael y Saint yn un, anghenrhaid yw eu cael yn nghyd,

eu dysgu yn yr un egwyddorion, eu gwreiddio yn yr un

ymarferion,byw dan yr un cyfreitbiau, 'ie, cynnefino yn yr un

ordinhadau, fel y gallont gael eu parotoi i'r un mynediad i

ognniant nefol.

A all hyn gael ei ddwyn oddi amgylch tra y bo y Saint yn byw

mewn gwahanol wledydd, llefaru ieithoedd gwahanol a dyeithr,

yn anadnabyddus ag ymarferion a defodau eu gilydd, a thra bo

llawer yu gorfod ufyddbau i'r llywodraeth lie y maent, yr hon yn

fynych ni cbaniata i'r Efengyl gael ei phregethu o fewn i'w

chyffiniau, llawer llai i ordinhadau bywyd ac iachawdwriaeth

gael eu gweinyddu ? ac os yw hyn yn anrabosibl, y mae rhesym-

au digonol pabam y gorchymynodd yr Arglwydd ymgasglu i'r

un gorlarj, lie y gallent gael eu dysgu yn eu gwahanol ddyled-

swyddau, a dyfod yn un yn rahob peth.

Ond wele y Saint ynghyd, fel y gallont ddyfod yn un ; a pha

fndd y gallant gyflawni hyn ? Trwy i bob un garu ei gymmydog

fel efe ei hun, a gwneyd megys y chwennycho iddo wneuthur

judo yntau, mewn meddwl, mewn gair. ac mewn gweithred. Wele

ni yrua ynSeion,wedi ymgasglu o fawr amryw genedlaetbau, o

wahanol dafodieithoedd, ymarferiadau, yraddygiadau, defodau,

tueddiadau, galwedigaethau— da, drwg, a cbanolig, megys y

dygasom hwynt o'n crydiau : gan hyny, gadewch i ni gasglu
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pob da, o bob cenedl, a'i ddiogelu, taflu y dnvg ymaitl-, a diwygi©

y canolig mor bell ag y byddo modd, fel y caffo pob peth ei

ddiogela a fo werth diogelwch—a gadael y pethau sydd o'r tu ol,

gan wthio yn mlaen i berffeitbrwydd.

Yn awr bydded i bob tin wneyd, megys yr ewyllysrai i arall

wneuthur iddo yntan, nid yn unig trwy gyfranu o'i gyfoeth,

mewn aur, arian, mars'iandiaeth, neu ryw nwyddau o ba natur

bynag, ond mewn talu ei ddyledion, a byny yn ewyllysgar hyd
eitbaf ei allu,a chyfranu yn rhadlawn bob cyfarwyddyd a duedda
fod o le9 i adeiladu Seion.

Ond, medd un,"Mi a wasanaethais saitb mlynedd o brentis-

iaeth i ddysgu fod yn saer, ac a ydych cbwi yn meddwl fy mod
yn myned i roddi y wybodaeth a ennillais ar gymmaint o draul

amser ac arian, i un dyn, heb ad daliad rhesymol ? na, nid mewn
un modd ; nis gallaf wneyd hyny. Os yw fy mrawd am ddysgu

y gelfyddyd, bydded iddo wneyd megya y gwnaethym innau

—

talu banner can punt o arian i mi neu ryw feistr da arall, a

rhoddi i mi saith mlynedd o'i waith." Tra fo y saer yn dweyd ei

ystori, y gof, y cistenydd, masgnachwr, teiliwr, pbysigwr, hetwr,

cyfreithiwr, cyfrwywr, cylcbwr, trecwr, melinwr, llifiwr, garddvrr,

ffermwr, crydd, pobydd, botasydd, raelinydd, tanwyrdd, cyflfeith-

wr, dylwyfynwr, fferyllwr, a'r holl felly yn y blaen o alwedigaeth-

au, a dyrant i'r fan, ac a unant yn mbenderfyniud y saer; eu

gwybodaethau a gostiodd yn rhy ddrud, ac nis gallant ffwrdio en

rhoddi ymaith yn rhad.

Yr egwyddor a gofleidir yma sydd mewn cydandeb ag arferion

y byd yn gyffredinol, ac os yw yn dda ac uniawn i fod yn mblith

y Saint, ni a ddymunem ei gweled, ac yn wir fe ddylai fyned yn
ei blaen. Beth yw y petbau bycbain neillduol, a'r cyfanswm
mawr yn mysg y Saint, ond adeiladu i fyny deyrnas Dduw ? A
pha beth sydd gan y Saint a'r nas derbyniasant? ac o ba le y
derbyniasant yr holl bethau daionus, ond oddi wrth Dduw? ao a

all neb ag sydd yn byddysg yn y pwnc roddi gwybod i ni, beth

yw y gwahaniaeth rhwng ysbrydolrwydd a thymmorolrwydd yn
nheyrnas Dduw, a pha le y mae un yn darfod a'r Hall yn decbreu ?

Tra yn dysgwyl am atebiad, gadewch i ni feddwl i'r saer (yr

hwn a osodwn i bersonoli yr holl alwedigaethau ereill) gyfarfod

a'r Prophwyd, sef arweinydd Israel, a dywedyd wrtho, A welwcb,

chwi yn dda fynegi i mi pa fodd y gallaf wahaniaethu rbwog
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sragel tywyllwcb ac angel goleuni, nea rhwng angel drwg ac

«rrgel da; oblegid yr wyf yn deall fod Satan weithiau yn ymrithio

fel angel goleuni, ac y mae ofn arnaf y gailaf gael fy nhwyllo;

neu i'r crefftwr ofyn trwy ba allwedd y gallai agoryd y drws i

deymas nefoedd, nea i bresennoldeb y Tad (oblegid y mae gan y
Prophwyd fwy o ailweddau na'r boll grefftwyr yna a'u gosod yn

ngbyd) ; ac fr Prophwyd aleb, Mi a dreuliais dair gwaith saith o

flynyddoedd i ddysgu y pethau yna, ac i wybod pa fodd i adeil-

adu teyrnas Dduw, a chael iachawdwriaeth ynddi, trwy ympryd-

iau a gweddiau, a theithiau ac ymchwiliadau, a blinderau, a

gwyliadwriaethau ; ac a dalais allan filoedd o ddollars heblaw, er

cyrhaedd y wybodaetb ydycb chwi yn ymofyn ; ac a ydych chwi

yn tybied yr af i roddi bant yr hyn a gostiodd i mi tnor ddrud ?

aa wnaf, roewn un modd ; os chwennychwch wybod yr byn wyf

fi yn wybod, rbaid i chwi ddysgu y gelfyddyd, fel y gwnaethym i.

Beth a feddyliech chwi am y fatb Brophwydi1

Oni ddywedai pob un, yr wyf yn meddwl fod gan y propbwyd

dair gwaith y cyfleusdra i ddywedyd felly, nag sydd gan y saer

neu'r crefftwr, oblegid fe dreuliodd gymmaint dair gwaith o amser

ac arian i ennill ei .gelfyddyd ? Ond aros fynyd, ac ystyria na

fthreuliodd un o honynt ei amser ei hun, oblegid aid oedd gan un

amser i'w dreulio ; eiddo yr Arglwydd oedd y cwbl, ac efe a

roddodd ei fenthyg jddyot i ennill gwybodaetb, fel y byddai

ganddynt gy.flawnder i gyfran.u i areill, ya rhad megys y derbyn-

tasant.

Yna, gan fed gan y Propbwyd dair gwaith y cyfleusdra a

wneyd esgusodioa dros beidio cyfranu gwybodaeth, pan ofynir,

oblegid ei draul mewn amser ac arian ; a chan nad oes gan un o

honynt sail dros y fath esgusodiad, gan fod y cwbl yn eiddo i'r

Arglwydd, nid ydym yn dysgwyl clywed un crefftwr seu ddysg-

awdwr yn mhlith y Saint j
Tn gwueuthur esgusedion dros beidio

cyfranu yr boll wybodaetb a dderbyniodd, pa bryd bynag y gallo

fod o ddefnydd i unrhyw ddyn, cyn iddo yn gyntaf glywed y
Prophwyd yn gwneyd y fath esgusodion; a pban ddywedo efe,

Mi a wasanaethais fy>inhrentisiaeth yn Lloegr, yn Oerraany, yn

SYrainc, yn yr Eidal, yn Spain, yn Denmark, yn Russia, yn

Lloegr Newydd, neu China, neu ryw le arall, ac nis gailaf roddi

Ay ngwybodaeth i bant, hi fydd yn llawn bryd i'r crefftwyr,

«J,eddygwyjy cyfreithwyr, a'r offeiriaid i wneyd y fath esgus-
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odion ; ac alltudiad o'r fath ddrychfeddyliau o blitb y Saint, s
ddinystriai un acbos o deimladau anghysurus, ac a dueddai i

ddwya yn mlaen Deyrnas Dduw ar y ddaear.

Fe ddylai pob plentyn ddyggu ac ymarfer y gelfyddyd neu'r

alwedigaeth bono i ba un y mae wrth natur yn fwyaf tueddol. Y
bachgenyn sydd k dawn ac archwaeth naturiol i fod yn of, a wna
gylchwr da nemawr bytb; ac atnryw o'r talentau celfyddydol

penaf a orfuwyd i ddysgu eu galwedigaethau allan o amser, trwy

ei bymdrecbion eu huuain, pan yn cynnal eu hnnain trwy eu

diwydrwydd, ac efallai rieni egwan, neu chwaer anoddifad ar yr un
pryd

; yna bydded i bawb, nid oes gwahaniaeth o ba wlad, i

gyfranu eu gwybodaeth yn rhad, a gwneyd pob daioni a allant;

a pbeidio cuddio eu talent mewn napcyn, rbag eu cael yn weision

anfuddiol.

Bydded i bob gwabaniaeth cenedlaetbol gael ei ymlid ffwrdd o-

With y Saint, oblegid y mae Duw yn gwneyd ei ran i ddwyn
oddiamgylch yr amser pan gaff* yr oil a weddillir deimlo eu bod
o un gwaed—a ymddygaut at eu gilydd megys brodyr, a llefaru

iaith bur; ac ni ddywed un, Myfi wyf o Paul, arall o Apolos,.

arall o Cephas; ae myfi wyf o Loegr, minnau wyf o Ffrainc, a

minnau wyf o'r Almaen; ond pawb a ddywedant, Yr wyf fi o'r

ddaear a thros Iesu Grist, a theyruas Dduw, a'rn holl ymdrechion

a gant fod dros eidygiad yn mlaen j a'r hyn wyf fi yn wybod, a
ellwch chwitbau hefyd ei wybod.

Gwybodaeth, megys arian, pan iawn ddefnyddir, a gynnydda yn.

founyddiol ; ond os cuddir, a ryda, ac a waethyga mewn gwerth-

Fe ddywedir weithiau fod gan y Llywyddiaeth a'r Hen-
uriaid ragfarn yn erbyn Saint o wledydd ereill,— Seison,.

Daniaid, Dutch, &.c. r oblegid eu bod yn cyfeirio at eu ffaeleddau,.

y rhai a sugnasant yn eu babandod, y rhai a gyfodant oddi ar

neillduolrwydd eu cenedlaethau, a'r rhai a ddygasant ganddynt i

With y Saint; byn sydd ddrychfeddwl camsyniadol.

Y mae gan y cenedloedd eu cenedligrwydd priodol, a'u rbag-

farnau cenedlaetbol; y Saint, megys ereill, cyn iddyut glywed yr

Efengyl, a ymorweddent yn yr un camsyniadau, fod eu cenedl

hwy yn fwy pur, yn fwy pwerus, ac yn fwy doeth, a chanddynt
harddach darlunfayllai tylodi, neu fwy o ardderchogion, nag un
arall. Ond y cyfryw bethau a ddylent gael eu hymlid i ffwrdd o>

With y Saint;, nid oes idd-yni Is yn meddyliau eu HywyddiastLj at
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phan fyddont yn cyfeirio at hynodion, neu ffaeleddau cenedlaeth-

el, y maent yn ei wneyd, fel y byddo iddynt gael eu dileu o blith

y Saint; oblegid y maent yn wastadol yn cofio ein testun, ac yn
eyfrif yn dda yr hwn a wnelo dda, ac yn oreu yr hwu a wnelo

oreu ; a'r rhai oil a brofasant o ddaionus air Duw, a iierthoedd y
byd a ddaw, a wna nemawr sylw pa un a gafodd brawd neu

chwaer eu geni yn Kamtscbatka, neu y Jerusalem Newydd, os

bydd eu bywyd a'u hymarweddiad mor bur ag y byddont yn

alluog eu gwneuthur.

Y byd yw cartref tragywyddol y Saint, a cban y Saint y mae'r

un modd a chan y Cenedloedd—y rhai a wnant oreu sydd oreu
;

a'r ffordd i bob Sant a chwennycho gadw i fyny gymmeriad ei

genedl yw diwyglo ar bob dysgeidiaeth a therydd a ddaw allan

o'u priodol le, a pbeidio byth mwy coleddu eiddigedd,i feddwl fod

gan eu harweinyddion ragfarn tuag at eu cenedl, oblegid eu bod

yn cyfeirio at eu ffolineb a'u camsyniadau cenedlaetbol.

Cyf. Thomas Job»

ADOLYGIAD AR LYFR MORMON.

Dichon y carai ein darllenwyr weled yr adolygiad a wnaeth

Golygydd Seren Cymru, ar y cyneithad Cymraeg o J,yfr

Mormon, copi o ba un a ddanfonasom iddo i'r dyben byny.

Mae yr adolygiad dan sylw i'w weled yn y Rhifyn am yr 8fed o

Orphenaf, 1852, yn y newyddiadur crybwylledig, yr hwn a

gopiwn fel y canlyn :
—

" Nis gellir dysgwyl i ni roddi uu rymmeradwyaeth i'r gwaitfa

hwn, na chanmawl ofergoeledd y Cymry am roddi cefnogaeth i'w

gyboeddi yn Gymraeg; ac nid oes un cy/'ansoddiad a osodir i

fyny yn gyfartal i Air Duw, yn haeddu ond y condeuiniad

mw'yaf pendeifvnol. Pa fodd bynag am hyny, nid oes un perygl

i'r sawl a'i ddarlleno yn ystyriol i gael ei hudo ganddo, fel ag i

droi yn un o Seintiau y Dyddiau Diweddaf; cauysnid ymddajjg-

osa i ni ond cruglwyth o chwedlau tfol, wedi eu cyfaDsoddi yn

ddichellgar i efelycbu, i ryw raddau, yr hanes ysgr.vthyrol, ac

enwau j personau wedi eu newid, a llawer o tfug-hanesion wedi

eu hychwanegu. Pa fodd bynag am byny, mae y gwaith wedi ei

arRraffu yn dda, ar lythyren eglur a phapyr rhagorol, fel y mae
pob gwaith o eiddo Mr. Davis. Mae y cy&eithad befyd yn

jhwydd a dealladwy."
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Yn awr, dyna yw barn y Golygydd uchod am Lyfr Mormon;

ac yr ydytn ni yn teimlo yn ddiolchgar iddo am ddneyd ei

feddwl ; canys ni allai ddweyd dim a roddai fwy o gymmeradwy-

aeth i Lyfr Mormon, na'r byn a ddywedodd. Pe dywedai y byd

yn dda am y llyfr bwn, bnasai yn brawf i blant Duw mai eiddo

y byd fuasai, canys y raaent hwy yn cam cynnyrcbion eu

bunain; ond gan y dywedir ei fod " yn haeddu y condemniad

mwyaf penderfynol,'' mae yn amlwg ei fod o Dduw, yr hyn a

wyddom ni er ys cryn amser. Mae y byd yn credu y Beibl o

herwydd ei fod yn hen
;

yr un fath y credai y Phariseaid yn

ysgrifeniadau Moses a'r propbwydi. Mae'r diafol mor dda

ganddo am ben ysgrythyrau a neb, gan ei fod yn llwyddo gan

ddynion i'w gwyrdroi er eu dinystr. Yr oedd efe yn adrodd

ysgrythyrau with demtio ein Harglwydd ; ac y mae ei holl blant

yn gwneuthur defnydd o honynt er llwyddo achos eu tad diafol.

Os yw y Saint o Dduw, mae enwadau crefyddol y wlad o'r

diafol, nad pa gymmaint yw eu parch o'r Beibl. Eithr parchu

yr ysgrythyrau y maent fel y Phariseaid, onide buasent yn credu

yn Llyfr Mormon; canys y mae'r ddau lyfr wedi eu hysgrifenn

dan arweiniad yr unrhyw ysbryd, yr hyn a wyr pawb ag ydynt

wedi derbyn yr Ysbryd Glan yn eglurhaol iddynt eu hunain.

Ychydig y mae golygyddion a phregethwyr sectaraidd yn

feddwl fod eu hadolygiadau a'u pregethau yn erbyn Llyfr

Mormon, yn llefaru mwy drosto, nag a ddychymmygodd eu calon-

au erioed. Yn ngwyneb yr hollguro arno, y mae yn gweitbio ei

ffordd i blith holl genedloedd y ddaear, ac y mae eisoes yn

gyhoeddedig mewn chwech neu saith o brif ieithoedd y byd; ac

erbyn hyn y mae oddeutu dwy fil a hanner o gopiau Cymraeg o

hono yn nwvlaw meibion Gwalia, heblaw amryw gannoedd o

gopiau Seisuig, ac ieithoedd ereill. Nid oes blwyddyn er pan

ymddangosodd yr holl gyfieithadau hyn ; a pha beth a allwn

ddysgwyl mewn blynyddau dyfodol ? Gallwn ddysgwyl na fydd

un genedl dan y nefoedd heb gael ei rhybyddio am iachawdwr-

iaeth trwy ufyddhau i'r Efengyl, a dinystr trwy beidio. Yn wjr,

yr Arglwydd a gwblha ei waith, ac nis gall dim ei attal.
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LLYTHYR ODDIWRTH CAPT. D. JONES.

Dims Monti, Mai 1, 1852.

TIybarch Frawd Phillips,—Wedi oediad maith, ysgrifenaf

etto i'ch coflfau chwi a'r hynaws Saint yn Nghymru, fy mod hyd

yma yn fyw, ac yn parhau yn y mwynhad o freintiau a ben-

dithion, tvmmorol ac ysbrydol lawer. Yr hyn a achosodd yr

oediad oedd, o herwydd ddarfod i'r Llywydd Young fynghyng-

hori yn yr Hydref diweddaf, i yrabarotoi i genadiaetb i Gymru,

ac felly, dysgwyliais i gario fy llythyr fy hunan ; eilhr, daeth

efe yngliyd ag ugeiniau o frodyr ereill drwodd yma ddoe,

i ymweled a'r sefydliadau deheuol, a gorcbymynodd i mi yra-

barotoi i ymchwilio yn mhellach am y " Madogiaid," yn yr

Hydref dyfodol; dywedodd ei fod yn ddiweddar, wedi clywed

cryn lawer o hanesion difyrus am danynt, pa rai fyddent rby

faith i'w traetbu yn y llythyr hwn : yn ol byny y gwnaf.

Anwyl Frawd, yr ydych chwi a'ch cenadiaeth bwysig yn cael

lie ar fy meddwl, ac yn fy ngweddiau yn fynych, ac y mae yn

peri llawenydd nid bychan i mi glywed trwy lythyron, &c, fod

yr Arglwydd yn eich cynnal, ac yn eicb galluogi drwy ei Ysbryd,

i lywyddu yr eglwys yna gyda llwyddiant— i glywed, meddaf,

fod undeb a cbariad yn ffynu, hyd nes denu pechaduriaid i

ufyddhau i efengyl Crist ; a diau pe deallai y Cymry, yr byn

sydd mewn mwyniant yma, ynghyd a'r petbau sydd yn eu

haros hwythau yna, yr ufyddhaent fel cenedl ar frys; ond

trefnodd Duw mai " trwy ffolineb pregethu y mae acbub y rhai

sydd yn credu ;" felly, rbaid iddynt gredu eicb tystiolaeth, cyn y

gallant weled trwy y gudd-len sydd rhyngddynt a'u tynghed ddy-

fodol, y naill blaid neu'r Hall,

Diau y dysg-wyliwch betb hanesion genyf y tro hwn etto
; y

goreu o ba rai yw, fod trigolion yr holl ddyffrynoedd hyn yn

mwynbau iechyd a heddwch cyffiedinol : g\ven wyneb eu Tud

arnynt bwy a'u heiddo, a'u llafurwaitb, yn dymmorol, ac yn

mwynbau mwy o freintiau, benditbion, goleuni, a gwybodaeth o

Dduw ein Tad, a threfn yr iachawdwriaeth fawr yn bavliaus. Ac

ni chanfyddwyd erioed yn yr eglwys hon, y fath ymroad unfrydol,

a phenderfyniad diysgog a ibyffredinol i adeiladu teyrnas yr

Iesu, ag sydd drwy'r dyfl'rynoedd byn yn awrj yr hyn undebi
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a sel frwdfrydig, a dynodd i waered yn y gymmanfa ddiweddaf,

fwy o fendithion a gwybndaethau nag erioed o'r blaen. Y mae

y brodorion cylchynol i'r sefydliadau yn beddychol yn awr. Y
mae y deyrnas tvedi dyfod yn ein plith ni yma, yr hyn ddyfodiad

ag y chwennychodd ein henafiaid gymmaint am fwynhau rhan'

n hono. Y raae amaethyddiaeth mor flodeuog ues y mae boll

ystordai y wlad wedi eu gorlenwi a llafur, a digonedd o wenith i

gael am o ddau hyd bedwar swllt y bwshel, o 60 pwys yr un.

Caws o 6c. i 10c.; ymenyn o 10c. i Is. ; cyffylau ya rhatach nag

erioed yma ; anifeiliaid corniog yn dal y prisiau blaenorol

;

dilladau oddeutu dwbl y prisiau Americanaidd ; eitbr y ma&

prinder arian yma yn bresennol, yr hyn a achosa i'r Marsiand-

wyr, gan mwyaf, gludo eu nwyddau i'r aur gloddiau oddiyma.

Y mae yma ymdrechiadau gwrol o blaid anymddibyniaeth ar yr

holl fyd a'i farchnadoedd, trwy gynnydd celfyddydau cartrefol;

ac y mae eisoes ran fawr o'r trigolion yn gwneyd eu dilladau a'u

rheidiau eu bunain, cyn belled ag yr hwylusa yr hinsawdd y

defnyddiau i dyfu ; ac y mae sefydliadau yn yraehangu yn

ddeheuol o hyd, lie y cynnyrchir yr oil ag a gynnyrcha unrhyw

hinsawdd. Tra y parha yr heddwch a'r nodded cartrefol, ag sydd

yn amdoi y dyffrynoedd hyn yn bresennol, ni raid i chwi na

ninnau anesrmvytho dim o bartbed i'r genfigen a'r gyuddaredd a

ymddangosa yn ein herbyn yn y Taleithiau, nac yn un parth

o ystol-draed ein Tad.

O barthed i'r ymfudiad yma y flwyddyn hon,nid oes lie i

ammau yn hwy,a'r na fydd yn mhell tu hwnt i un flwyddyn

fynedol drwy'r Taleithiau. Paroloir yma i anfon ugeiniau, os

nad rhai cannoedd o bedrolfeni, i gyfarfod a'r mudolion traed^

pa rai fyddant hyd y ffordd wrth y miloedd, dygir ymborth, &c.t

iddynt tua hanner y ffordd i'r Taleithiau.

O barthed i'r ymfudiad o Gymru, diau eich bod chwi yn cael

pob cynghorion dyddorol oddiwrth y lilywyddiaeth yn Llynlleif-

iad ; etto hyn a ychwanegaf i ystyriaeth y Saint ymfudol oddi-

yna,—Ymdrechent am gadw Ysbryd Duw gyda hwynt, fel na.

chollout ysbryd yr ymgasgliad, ac nad anghofiont eu dybenion

cynhyrSol yna, neu'r dewisiad diweddol ar ol cyrhaedd yma.

Gwyntyll gref yw yr ymgasgliad hwn, a gwyn fyd yr hwn a

gadwo ei olwg ar y nod yn ddyfal. Y mae yn ddrwg genyf

ddeall fod amryw o'r Cymry a gyrhaeddasant i'r Llyn Halen
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Fawr y llynedd, yn, neu wedi cychwyn i'r mwn-gloddiau yn

groes i gynghor, i farw o'r "clefyd melyn," fel y gelwir chwant

yr aur; o'r ddau, gwell i'r Saint fyw a marw yn ffyddlon yna, a

myned i baradwys, na cholli eu gogoniant dyfodol drwy geisio

ymgasglu a methu. Derbyniais lythyr oddiwrth Thomas Giles

yn ddiweddar, yr hwn a barodd i mi fawr gysur; diolchwch

drosof iddo am dano, ac ymdrechaf addalu cyn hir drwy ysgrif-

enu ato. Ni chefais ond un llythyr oddiwrthych chwi er pan

€ich gwelais ; a'r pleser o weled eich henw a'ck llaw eich hun ar

yr anrheg ddymunol o geryg ffrwythau ; cefais tua hanner yr hyn

a anfonasocb, a diolch yn fawr am danynt. Ni chlywais oddi

wrth y Brawd Davis er's Uawer o amser, beth yw'r acbos ? ac ni

chefais yr Udgorn, ond y gyfrol gyntaf, ac yohydig rifynau dwy

flwydd oed braidd wedi hyny, oddiwrth H. Evans. A ydyw fy

hen gyfoedion wedi marw oil braidd, ynte ar y ffordd yn dod \

Mae fy nheulu yn iach, a'r boll Gymry a'r a glywais. Anercbwch

y Saint anwyl yna droswyf yn serchus; yr Arglwyd grasol a'u

bendithio hwy a chwithau, a'r Brawd Davis, Pugh, &c. Yr wyf

finnau yn eich bendithio oil. Amen.

Ydwyf, yr eiddoch, &c.

D. Jones.

[Mae yn ddrwg genym fod cymmaint o lythyron a llyfrau ag
oeddym wedi yru at ein hoff frawd Capt. Jones, heb ei gyrhaedd.

Ond dichon, wedi yr elo y cwmnioedd presennol i ben eu taith, y
bvdd wedi derbyn amryw o honynt. Yr ydym yn dyfynu a gan-

lyn o lythyr a ddanfonodd y brawd Jones i ni, ar yr un dydd a't

uchod :
—" Diolch yn fawr i chwi am y llythyron a anl'onasoch

er's llawer dydd, a'r llyfrau ; nid oes dim yn fwy yn fy awydd
na chlywed hynt yr efengyl yn Nghymru hoff, a da ia<vn fyddai

genyf glvwed yn amlach. Y Duw doeth a'ch bendithio chwi oil

a chariad, a doethineb, ac a llwyddiant bythol, yw'm taer weddi

beunydd. Y mae fy ngwaig a'm plant yn mwynhau iechyd da,

(diolchaf am hyny), ac yn ymuno a mi i gofio atoch chwi a'ch

teulu, a'r Brawd Phillips a'i deulu, Pugh hynaws, ynghyd a'n

holl gydoabod, yn enwedig a'r Saint oil; buan y cwrddwn chwi

oil yma fel gwenilh wedi ei gasglu i ysgubor cyn y del y drygfyd.

* * * * Gobeithiaf glywed llawer o newyddion oddiwrth-

ych cyn y cychwynaf i'r deau yr Hydref i chwilio allan yr Indiaid

Cymreig", wedi hyny talaf y newyddion yn ol, debygaf ! Clywais

eich bod yn cyhoeddi yr Athrawiaeth a Chyfammodau, ynghyd

a Llyfr Mormon, yn Gymraeg. O mor dda fvddai genyf eu gweled;

eu Hawdwr a'ch cyDnysgaetho a doethineb gogyfer a'r gwaith

pwysig, meddaf fi." Mae y gweddill o'r llythyr yn bersonol, ac
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yn gwbl atom ni ein hunain. Mor dda genyin yw cly wfed t>
rSU

wrth nn a draethodd withyrn gynla? o neb am allu JDuw yn f
dyddiau diweddaf.

—

Gol.]

LLYTHYR AT Y LLYWYDD W: S. PHILLIPS.

Winter Quarters, Gorph. 8, 1852.

Anwyl Frawd Phillips,—Yr wyf yn awr yn bugeilio anifeil-

Said, ar hyd safle tref Winter Quarters. Nid oes yma neb yn

byw, nac un ty ychwaith ar ei draed, ond yn nnig hen olion tan

coed
;
yma ac acw y raae y borfa braidd yn gorchuddio y cwbl.

Fe grybwyllir enw y dref bon mewn amser i ddyfod er dirmyg a

gwarth tragywyddol i Unol Daleithiau yr America, o berwydd fe

fu oddeutu 700 o'm brodyr a'm chwiorydd anwyl farw yma mewn
amser byr, a phlant oedd y rhan fwyaf o honynt, o achos iddynt

gael eu herlid i'r aniahvch oerllyd, o Nauvoo,yn ddiacfaos, ond o

herwydd eu crefydd, gan seetariaid gwaedlyd y Taleithiau.

Y mae y gwersyll yr wyf fi yn perthyn iddo yn mhell ya

mlaen erbyn hyn, sef y trydydd ar ddeg. Y mae ambell un o

hen elynion y Saint yn Missouri, a lleoedd ereill, yn mjTned yn

gynddeiriog o ddigofaint at y Saint, o herwydd fod Llywydd yr

Unol Daleithiau yn dyrchafu rhai o'r Saint yn swyddogion

gwladol uchel yn awr ac eilwaith, er gwaetha'r celwyddau sydd

yn cael eu dweyd a'u cyboeddu am y Saint. Oblegid fod gelynion

y Saint yn methu codi plaid i'w herlid yn ddiaehos, bygwthias-

ant fyned dros afon Missouri i dir yr Indiaid, i wneyd niwed i'r

hrawd E. T. Benson ac ereill, gan dybied y gallasent wneyd hyny

yn hawdd, o herwydd fod y brawd Benson yn aros hyd y diwedd-

af, cyn myned tua'r Llyn Halen; felly buasai heb neb i'w gyn-

northwyo, debygsent hwy, oblegid fod y Saint wedi myned o'i

fiaen i gyd. Rhag ofn y boasent yn cuntneryd y fantais o

niweidio neb, fe ddarfu o 3 i So amry/w gwmpeini gael cynghor i

aros dan y buasai y rhai olaf yn dyfod dros afon Missouri ; dyna

y rheswm fy mod i yma. Y mae gyda ni geffylau, ni a yrwn ac

a oddiweddwn ein gwahanol gwrnnioeddstto, cyn y byddant 500

o filltiroedd yn mlaen. Fe groesa y rhai olaf o'r Saint am y
tymmor hwn y fory

; y mae yr Apostolion O. Hyde, J. Taylor,

E. T. Benson, E, Snow, a F. D, Richards, oddeutu yr afon yn
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breseftnol. H mae pawb yn jach a chysurus-, ac ni a fyddwn yn
eyehwyn cyn diwedd yr wythnos hon. Y mae deg mil o Saint

yn myned tua'r Elyu Halen eleni, gan gyrnrheryd gyda hwy un

filiwn o ycLain a gwartheg, rail a banner o wageni, deg mil o

ddefaid, mil o geffylau a mulod
; y mae railoedd o'r rbai a

gychwynodd tua Chalifornia a Oregon, yn bwriadu myned i fyw

i blitb y Saint. Y mae pob petb yn myned yn mlaen yn rhag-

orol dda yn y wlad bon mewn perthynas a'r Saint, noble yw bi :

gogoniaut i Dduw. Y mae pob petb yn myned yn mlaen yn

neillduol o dda ya y Llyn Halen, &c.

Y mae yn hawdJaoh o lawer i ddwey-d yn Nghymru, " Paham
na ysgri tenant yn ol o'r America," nag yw i ysgrifenu i'r ben

wlad ar o\ dod yma, o eisieu amser, oblegid fod dyn mor brysur

wrth y naill beth neu'r Hall o byd braidd ar ei daith. Mi a

ddanfonaf atoch cbwi, fecbgyn Gogledd Cymru, o'r Llyn Halen;

byddwch amyneddgar, all is well. Gweithiwch yr efengyl yn ei

blaen a'ch holl egni. Yr wyf fi yn iach ac wrtb fodd fy nghalon,

diolcb i Dduw. Fy ngbofion atoch oil, ac at y chwiorydd yr

un modd. Nid oes genyf ddim o bwys i'ch bysbysu yn mhell-

acb
; y mae y Saint mewn undeb da fawn yma, a cbofied y Saint

i fod mewn undeb a'r Offeiriadaeth yn Ngbymru, a Duw a'ch

llwydda yu mbob petb da.

Fy nghofion goreu atoch cbwi, anwyl Frawd, ac at eich Cyng-

borwyr, a'ch teuluoedd, a'r holl Saint. & brysied, brysied pawl?

i ddod i Seion ar frys wrth gyngbor.

Ydwyf ar frys mawr,

Eliezer Edwards.

FENNILLION.

Ohyd 'rwy'n rboddi diolcb

O galon i fy Nbad,
Am im' erioed gael clywed

Efengyl Iesu mad;
Trwy i mi fod yn ufydd

I'r alwedigaeth hon,

Mi gefais, yn lie gobaitb,

Wir sicrwydd dan fy mron.

Mae byn yn beth dyeithr

I'r gau grefyddwyr tristy
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Sef gwybod am y sicrwydd
Sy'n Eglwys Iesu Grist;

O, credwch 'nawr ei weision,

Chwi ddoethion o bob rhyw,

'Rwy'n sicr cewch fendithion

Yn union gan ein Duw.

A dyma fy nymuniad,
Gwel'd pawb o ddynol-ryw

Yn ufyddhau o galon

I boll orch'mynion Duw;
Os felly gwnant weithredu,

A brysio i ddod yn mlaen,

Cant dderbyn gan yr Iesu,

Wir ddoniau'r Ysbryd Glan.

Llansavei. Joseph Da vies

AMRYWIAETHAU, &c.

Nid oe9 neb dynion tnor fynych ar y bai, a'r rhai sydd yn
cymmeryd arnynt eu bod bob amser ar yr iaTn.

Nid oes ond ychydig yn cenfiRenu with deilyngdod ereill, os

bydd rhyw deilyngdod ynddynt eu hunain.

Yr wyf yn ofni nwydau aflywodraethus yn fwy na saetbau y
gelyu ; a chael fy ngtaaethiwo ganddynt hwy, yn fwy na hualau y
gorchfygwr.

Yr bwn sydd yn llywodraethu ei hun,sydd yn llywodraetbu y
byd hefyd ; a pha fwyaf o awdurdod a fydd genych ar ereill,

mwyaf i gyd o lywodraeth fydd genych arnoch eich hunain.

Llawer o'r gofidiau raewn teuluoedd a gyfodant oddiwrth y
modd diles ag y mae gwragedd yn treulio eu hamser; nid ydynt

ond ymdrechu boddhau eu llygaid a'u clustiau, yn lie diwyllio eu

rheswca a'u dealltwriaeth.

Taliadao o Awst 19 hvd Medi I.—Sir Frycbeiniog, £4;
Dyffryn Conway, £1 ; Sir Ddinbych, £2; Pontytypridd, 15s;

Aberdar, 15s ; Hirwaen, 3s 3c ; Georgetown, 18s lie; Merthyr,

£1 4s 6c, Pendaren, 8s; Cefn, £l Is 4c; Ffynnon-Tydfil,

3s 2o j Troedyrhiw, 5s 6c.— Cyfanswm, £12 14s Sc.

gglf" Gall y Saint sydd a pherthynasau ganddynt yn St. Louis,

gyfeirio llythyron atynt i ofal "William Gibson, Box 333, Post

Office, St. Louis, Missouri."

^§jT Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

i. DAVIS, ARG&AFFYDD, GBOBGETOWN, MERTHYR.
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Rhif. 19.] MEDI 18, 1852. [Cyf. IV.

C YHOEDDIAD!

AT BOBL CYFFINIAC AC YNYSOEDD Y MOR TAWEt, O BOB

CENEDL, LLWYTH, AC IAITH.

GAN PARLEY P. PRATT,

ApostolIe.su Grist.

(G'r Argraffiad Awstraliaidd, gan yr Hen. C. W. Wandell.)

GORUCHWYLIAETH NEWYDD.

Apostol Iesu Grist, at y bobl sydd ar gyffiniau ac ynysoedd y Mot
Tawel, o bob cenedl, llwyth, ox iaith,—yn anfon anerch:—

Rhyngodd bodd i'r Arglwydd Iesu Grist, y Messiah, yr hwn a

fu farw ar groes Rufeiaig, yn Jerusalem, yn agos i ddeunaw cant

a banner o flynyddoedd yn ol, a'r hwn a adgyfododd oddiwrth

y meirw y trydydd dydd; ac ar ol rhoddi gorchymynion i'w

Apostolion, aesgynodd i'r nefoedd, o hyny allan i derynasu hyd

oni osodo ei holl elynion yn droedfainc i'w draed,— i aufon allan

ei angylion yn yr oes bresennol hon o'r byd, i ddadguddio

Gorvehwyliaeth Newydd
;
gan adferu felly i'r ddaear gyflawnder

a phurdeb yr Efengyl, yr Apostoliaeth, ac Eglwys y Saint, gyda'i

boll fendithion a'i rhoddion gwyrthiol
;
yr hon Efengyl, wedi ei

hadferyd felly, ynghyd a'i Hapostoliaeth a'i galluoedd, sydd

raid ei phregetbu i bob llwyth, iaith, pobl, a chenedl, o dan yr

holl nefoedd, gyda'r arwyddion sydd i ganlyn y rhai a gredant:

19
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ac yna yr Arglwydd Iesu Grist, y Messiah, a'r Brenin mawr, a

ddisgyn o'r nefoedd yu ei gorff gogoneddus, ac anl'arwol, ac a

deyrnasa gyda'i Saint, a throe holl deymasoedd y ddaear dios fil

o flynyddoedd.

Wedi cael rhan o'r weinidogaeth hon, a'n neilUltio a'n gosod

gan ein Brodyr yn yr Apostoliaeth, i gymmeryd y Llywyddiaeth

a gofal neillduol y genadwri i'r gwledydd a grybwyllwyd yma

—

pa rai a gynnwysant yn agos i hanner y hellen ddaearol hon,

—yr ydym ni mewn canlyniad i'r cyfnfoldeb hwn, wedi dechreu

ein cenadwri trwy ddanfon allan y Cyhoeddiad hwn; yn gyntaf,

yn Saesneg ; ac i'w gyfieitha a'i gyhoeddi gan genadon neillduol,

mewn amser prydlawn, yn inhob iaith, a thafodiaith, a gynnwysir

o fewn cyffiniau y genadiaeth hon.

Yn gyntaf o'r cwbl, wedi dangos ein gwrthddrych, ein hamcan,

a'n hwriad, a'n hawdurdod, yr ydym yn gwahodd, ac yn y roodd

lnwyaf difrifol yn cymhell pob dyn i edifarhau, a throi oddiwrth

eu pechodau, a chredu yn yr Arglwydd Iesu Grist, a dyf'od a

chalonau drylliog, ac ysbryd cystuddiedig, a chymmcryd eu

hedyddio (claddu mewn dwfr) yn enw Iesu Grist, er maddeuant

pechodau; a hwy a ddeibyniant ddawn yr Ysbryd Glan trwy

osodiad dwylaw, yn enw Iesu Grist, gan yr Apostolion a'r Henui*-

iaid, pa rai a ddanfonir gan Eglwys y Saint. A'r Ysbryd

Santaidd a ddwg dystiolaeth o wirionedd y genadwri, ac o fadd-

euant pechodau i boh un a ufyddhao i'r unrhyw o lwyrfryd

calon ; ac a leinw eu meddyiiau o lawenydd a gorfoledd, a

goleuni a gwybodaeth, ac hefyd a agora i'w deailtwriaeth lawer o

bethau sydd i ddyfod. Tra' fyddo rhai yn cael eu bendithio a

gweledigaethau, a gweinidogaeth angylion, ac ysbryd prophwydol-

jaeth, a dadguddiad ; ac ereill, a dawn i iachau, neu gael eu

hiachau trwy eneinnio ag olew yn enw yr Arglwydd, ynghyd a

gweddi, neu osodiad dwylaw yu enw yr Iesu. Y mud a lefara,

a'r byddar a glyw, a'r cloff a rodia, a llygaid y deillion a gant

weled, yn gymmaint a'u bod yn meddu ffydd ddigonol i dderbyn

y cyfryw. Ac ni fydd llawer o flynyddau etto, yn ol fel y byddo

ffydd, gwybodaeth, undeb, a gallu yn cynnyddu, cyn y caiff y

meirw gyfodi mewn rhai amgylchiadau; angherdd tan a ddi-

ffoddir ; carcharau a agorir, os bydd anghenrheidrwydd ; a'r gwir

elfenau a lywodraethir gan weision Uuiv, yn enw yr Iesu.

Yr holl ddoniau hyn a gynnwysir yn yr Oruchwyliaeth New
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ydd, ac y maenti'w cyfranu i ddyn mewn amser priodol, yn ol fel

y byddo ffydd yu cynnyddu.

Mae yr Eglwys etto yn ei babandod ; nid yw ei haelodau elto

wedi cyrhaedd yr holl roddion byn, ond y maent yn cynnyddu

gyda cbyflymdra rbyfeddol, ac y raaent mewn amryw enghreifft-

iau yn mwynhau y doniau byn mewn amryw wledydd.

Ni a wyddom fod yr hysbysiad rhyfeddol a gynnwysir yn y
Cyboeddiad hwn, o angbenrbeidrwydd yn dyfod mewn gwrth-

darawiad i draddodiadau yr oes hon a'r oesoedd cyntefig ; ac hefyd

ag amrywiol offeiriadaethau, trel'niadau, ac ordinbadau y bvd, a

elwir yn Gristionogol, yn gystal ag ar amrywiol grefyddau o

eiddo y Paganiaid, a'r Mabometaniaid, a'r Iuddewon ; ond gyda

pbob teimlad o dynerwch a pharch dros ein cyd-ddyn, nis gallwn

ochelyd y gwrtbdarawiad hwn. Nyni ydym gyfaill dyn, a

chyfaill y gwirionedd. Yr ydym ni, gan hyny- yn teimlo ein

hunain yn rhwym o ddwyn tystiolaetb o'r gwirionedd fel y bu, y
mae, ac y bydd.

Y gweinidog Cristionogol a ofyna, " Pa angben sydd am
Orucbwyliaeth Newydd, pan y mae yr hen wedi parhau trwy ol-

yniad apostnlaidd•?"

I hyn yr ydym yn ateb, " Nas gwyddom ni am un olyniad o'r

fath ; nid ydym yn cydnabod yr un; ond er boddlonrwydd i

ereill, ni a osodwn allan y rlordd i ddyfod i benderfyniad yn

nacaol neu yn gadarnhaol, am y cwestiwn tra phwysig hwn.''

Chwiliwch ysgrifeniadau santaidd yr ben Apostolion cynt-

efig, am ryw drefn arall o Apostolion, gneinidogion, ordinhadau,

rhoddion neu alluoedd, yn cyfansoddi y wir Eglwys, neu yn

gyssylltiedig a hi, yn wahanol i'r drefn a osodwyd allan yn y
ludalenau blaenorol, a cbwi a cbwiliwch yn ofer. Cyfundraetb y

Testament Newydd oedd gyfundraeth ysbrydoledig, galluoedd

Apostolaidd, gwyrthiau, iachad, dadguddiadau, prophwydoliaetb,

gweledigaetbau, angylion, a'r holl roddion a goffeir yn y llyfr

hwnw, Yr oedd yn gyfundraeth o ordinhadau—megys bedydd er

maddeuant pechodau, trwy gladdu mewn dwfr, yn enw Iesu

Grist ; a gosodiad dwylaw er derbyn dawn yr Ysbryd Glan ; a

gosodiad dwylaw er iacbau cleifion ; hefyd eneinnio ag olew i'r

un dybenion; hefyd gweinyddiad y bara a'r gwin er coffadwr-

iaeth o farwolaeth Iesu Grist, a gwaed y cymmod.

Y cyfryw yw cyfundraetb y Testament Newydd. Nid oedd-
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awdurdod gan Pedr ei bun i'w chyfnewid, na Phaul chwaitb

:

trwy wneuthur felly, hwy a fuasent yn colli eu galluoedd apostol-

aidd, a'u sefyllfa Gristiouogol, ac a gawsent eu melldithio, fel ag

yr vsgrifenwyd gan Paul, " Os pregetha neb o honom ni, neu

angel o'r nef, Efengyl arall amgen na'r bon a bregetbasotn ni,

bydded anathema.''

Mae byn yn ffaitb anwadadwy, yr hyn nas gall un dyn yn

llwyddiannus ei gwadu, neu ei hammau
; y cwestiwn o olyniad

apostolaidd neu eglwysig sydd fel byn yn egluro ei bun : —
A ydyw y drefn flaenorol o bethau, wedi ei throsglwyddo i lawr

vn ei phurdeb a'i gallu hyd y dydd hwn ? ei hapostoliaeth, ei

galluoedd gweledigaethol, dadguddiadau, propbwydoliaethau,

gwyrtbiau, doniau, ordinbadau, a galluoedd digyfnewid, anadfeil-

iedig, a diwyrni ?

Os felly, y mae genym Apostolion, Eglwys, &c, #n awr, beb

Oruchwyliaeth Newydd, neu goinmisiwn newydd.

Os nid felly, yna nid oes Apostoliaeth, nac Eglwys, na gwein-

idogaetb, na rhoddion Cristionogol ar y ddaear, oddieithr eu

hawdurdodi trwy Oruchwyliaeth Newydd.

Yn yr achos olaf, ni a ymofynwn, trwy ba faniar y ca y mil

blynyddoedd, yr oes heddychol, a gwirionedd cyffredinol, a gwy-

bodaetb, eu harwain i mewn ?

Trwy ba faniar y llenwir y ddaear o wybodaeth yr Arglwydd,

megys y llanwa y dyfroedd y moroedd ?

Trwy ba faniar y bydd un Arglwydd a'i enw yn un, ac y bydd

yn Frenin yr boll ddaear, megys y llefarodd y Propbwydi ?

I ba faniar y caiff yr Iuddewon a llwytbau ereill o Israel eu

badferyd, pan ddelo cyflawnder yr amseroedd i mewn P pan gyf-

lawner eu bamseroedd
;
pan ddelo cyflawnder yr amseroedd i

adferyd y petbau y Uefarwyd am danynt gan yr holl Brophwydi

santaidd er dechreuad y byd ?

Yn mha un o'r holl gangenau o'r Eglwys gristionogol, fel ei

gelwir, yr amlygir gallu a gwyrthiau Duw, pan ddynoetha efe ei

fraich yn ngolwg yr holl genedloedd, yn adferiad holl lwythau

Israel a Judab ?

A gaiff ei allu a'i ddoethineb Ef eu hamlygu er adferiad y
eyfryw i gyfammod toredig? i athrawiaethau llygredig? i ordin-

badau gwyrdroedig ? i Eglwys wedi ymranu, ac yn amddifad o'r

r
Ojddion a'r gallu gwyrthiol? yu fyr, i Gristionogaeth, yr bon a
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reolodd yr holl genedloedd a gwialen haiarn, ac a wnaeth y
cenedloedd a'u Llywodraethwyr yn feddw a gwin eu ffieidd-

dra?

Na, atebwn yn hyf, na ivna !

Pa beth, ynte ! a gaiff geiriau y Prophwydi syrthio i'r ddaear

beb eu cyflawni ?

Na chant byth !

Oddiwrth hyn y gwelir yr anghenrheidrwydd anhebgorol o

Oruchwyliaeth Newydd, ac awdurdod apostolaidd newydd.

Mae y cyfryw awdurdod yn awr wedi ei badferyd; a'r cyfryw

oruchwyliaeth wedi ei chytiwyno, ac yn meddiant Apostolion ac

Henuriaid Eglwys Saint y Dyddiau Diweddaf.

Yn y cyfryw achos a hyn y collodd inerthyron eu gwaed, ac y
difreiniwyd pobl gyfan, ac yr anrheithiwyd, yspeiliwyd, gwasgar-

wyd, ac yr enllibwyd hwynt yn mhob rbyw fodd, ac y gyrwyd

hwynt i'r mynyddoedd oddi fewn i ddiffeithwch yr America.

Gristionogion onest, a duwiol, ac o feddyliau da! (oblegid y

mae'r cyfryw yn mhob sect o dan y nefoedd), yr ydym ni yma yn

ddifrifol yn eich rhybyddio, ac yn eich gwahodd, yn enw yr

Arglwydd, i ddyfod allan o bob sect, ac o'r holl " Babilonau''

Cristionogol, ie, " deuwch allan o honi fy mhobl i, fel ag y dywed-

odd yr hen Apostol,'' "oblegid ei phecbodau a gyrhaeddasant

hyd y nefoedd, a Duw a gofiodd ei hanwireddau."

Am hyny, deuwch allan, ac unwch ag Eglwys y Saint, ac o

hyny allan cyssegrwch eich ffydd, eich gweddiau, eich nerth, a'ch

meddiannau at waith Duw.

Amcanir yr un gwahoddiad i'r holl offeiriaid difrifol ac o

feddyliau daion.;s,pa un bynag ai Rhufeinig neu Brotestanaidd,

yn gystal ag aelodau ereill, a'r cenadon selog a difrifol; a'u cyn-

northwywyr, y rhai sydd yn dwyn y Beibl i diroedd estronol, ac

yn llafurio yn nghanol raaesydd o ia, neu dywod llosgedig, yn

nghanol anialwch, a mynyddoedd, neu mewn diffeithwch unigol,

neu yn yr ynysoedd pell ac unig, wedi eu hamgylchynu ag

eangder diderfyn o foroedd ac awyr, o herwydd eu cariad at Iesu

a'u cyd-ddyn.

I chwi yr ydym yn dwyn newyddion o lawenydd mawr!

Y mae gogoniant y dyddiau diweddaf wedi gwawrio ar y byd !

Y mae gweddiau y rhai fFyddlawn yn mhob oes wedi eu

gwrando

!
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Y mae y nefoedd wedi ei ha goryd drachefn!

Y mae angylion wedi disgyn, a dwyn Goruchwyliaeth i ddyis !

Y mae yr Ysbryd Glan wedi ei dywallt drachefn !

Y mae cyflawnder yr Efengvl wedi ei ddadguddio !

Y raae y claf yn cael ei iachau !

Oythreuliaid yn cael eu bwrw allan!

Y mae Teyrnas Dduw wedi dyfod !

Y mae Human rhyddid a gwirionedd wedi ei gyfodi !

Ac y mae goleuni wedi llewyrchu i'r rhai sydd mewn ty-

wyllwcb

!

Ac beb fod yn hir tywyllwch, ac anwyhodaeth, a thrais, *

ddarfyddant oddi ar y ddaear !

Agorwch eich calonau, gan hyny, a derbyniwch dysgwch

ffordd Duw yn fwy perffaith; dychwelwch yn gyflawn at gyfun-

draeth y Beibl bwnw a gyhoeddwch, ac at y Duw hwnw yr hwn

a wasanaethwch.

Ac wrtb y rhai hyny nad ydynt Gristionogion ond trwy gened-

liad, a thrwy enedigaeth,neu trwy broffes, ac nid mewnymarwedd-

iad, yr ydym yn llefaru trwy orchymyn yr Arglwydd, ac hefyd

meTn ffordd o wahoddiad,—Tron-ch oddi wrth eich holl anwir-

eddau a'ch ffieidd-dra, eich celwyddau, eich twyll, eich puteindra,

eich cableddau, eich meddwdod, eich campian,eich segurdod, eicli

afradlonrwydd, eich balchder, a'ch ffoliueb ; ac hefyd oddi wrtli

eich llofruddiaethau, eich lledrad, a'ch anihaith, ac oddi with bob

pechod.

Peidiwch a chyinmeryd enw Duw, Tad ein Harglwydd Tesu

Grist, yn ofer. Ymrwymwch mewn cyfammod ac mewn bwriad

sefydlog i wasanaethu yr Arglwydd, a deuvvch a bedyddier chwi

yn ei enw Ef, a chwi a dderbyniwch faddeuant pechodau, a dawn

yr Ysbryd Glan.

Ac yna, os parhewch hyd y diwedd, gan gadw gorchymynion

Iesu Grist, chwi a gedwir yn nheyrnas nefol Dim. Hefyd, chwi

a gewch ran yn yr adgyfodiad cyntaf, yr hwn a ddaw mewn

ychydig flynyddoedd, ac a deyrnaswch yn y cnawd, ar y ddaear
5

gyda'r Brenin,y Messiah mawr, fil o flynyddoedd. ,

ANERCHIAD i'r PAGANIAID.

I'r rhai hynv nad ydynt Gristionogion, ond a addolant amrywiol

dduwiau yr India, China, Japan, neu ynysoedd y Mor Tawe
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men Indiaidd, yr ydym yn dywedyd—Trowch oddi wrthynt, nid

ydynt dduwiau, nid oes ganddynt allu.

Agorwch eich clustiau a'ch calonau, a gwrandewch ar Apostol-

ion ac Henuriaid Eglwys y Saint, dysgwch am y gwir Dduw, ac

am ei Fab Jesu Grist, yr hwn a fu farw ac sydd fyw, ac a fydd

byw yn dragywydd ; a'r hwn yw eich Brenin, ac yn fuan a ddaw

i lawr o'r blaned 1'wy ogoneddus He y mae yn preswylio, ac a

deyrnasa fel Brenin yr holl genedloedd ; a'ch llygaid a'i gwelant,

eich bloeddiadau a'i groesawa, pan y eorouir ef yn Arglwydd

pawb oil.

Agorwch eich tai a'ch calonau, a d-erbyniwch a phorthwch yr

Henuriaid y rhai a ddeuant i'ch plith; rhoddwch fodd iddynt, a

chynnorthwywch hwynt yn eu teithiau ; ac yn wir eich cleifion a

iacbeir, a'r ysprydion drwg a'eh blinant a fwiir all an, a chwi a

gewch freuddwydion a gweledi^aethau daionus gan yr Arglwydd,

ac angylion a weinyddant i rai o honocli, a'ch calonau a ymlan-

want o gariad a gorfoledd, a chwi a deimlwch i ymwrthod a'ch

pecliodau, a chwi a fedyddir gan yr Henuriaid; a tbrwy wneu-

thur felly, hwy a osodant eu dwylaw arnoch, a'r Ysbryd santaidd

a ddwg i chwi dystiolaeth o'r gwirionedd yn eich calonau, ac a

oleua eich tneddyliau yn yr unrhyw.

ANERCHIAD I*R IUDDEWON.

Ni a ddywedwn wrth yr Iuddewon—Trowch oddiwrth eich

pechodau, a cheisiwch Dduw eich tadau. Chwiliwch y Pro-

phwydi ; canys wele, eich Messiah a ddaw ar fry s, a'i holl saint

gydag ef. Ie, efe a ddisgyn ar fynydd yr Olewydd, yn agos i'ch

ben ddinas, ac a wasgara eich gelynion, ac a amddift'yn Jerusa-

leva, ac a sefydla ei deyrnas dros eich cenedl a'ch dinas, a thros

yr boll ddaear.

Ond pa faint fydd eich syndod, pan y syllwch arno, ac y

syrlhiwch wrth ei draed Ef fel eich Gwaredwr mawr, ac y can-

fyddwch y gweliau sydd yn ei draed, yn ei ddwylaw, ac yn ei

ystlys, ac y gofynwch, " Pa beth yw y gweliau hyn sydd yn dy

ddwylaw ac yn dy draed ?'*

Yna efe a etyb, " Y rhai hyn yw y gweliau a pba rai y'm

clwyfwyd yn nhy fy ngharedigion. Myfi yw Iesu o Nazareth,

yr hwn a groesboeliodd eich t dau. Myfi yw Mab Duw, eich

/ffwaredwr a'ch Brenin tragyvyddol.''
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Pwy a ddichon ddesgrifio y teimladau cymmysglyd o ItHretf*

ydd, a gorfoledd, a diolobgarwch, a cbywilydd, a chnofeydd, ac

edifeirwch, a syndod, a rhyfeddod, y rhai pryd hyny a lanwant

eich mynwesau ! O fel yr edifarhewcb, ac yr ymgasglwch i'r

dwfr, ac y bedyddir chwi yn ei enw Ff er maddeuant o'ch pech-

•dau. Ac a pba nerth y tywelltir yr Ysbryd Glan arnoch chwi,

pan osoda yr Apostolion eu dwylaw ar eicb penau, yn enw yr

lesu bwnw, a saif ger eich bron. Y dagrau rnawrion o laven-

ydd a orlifant allan yn ffrydiau ar y ddaear, pan fyddo llawer o

honoch yn syrthio ar ei wddf, Deu yn cusanu ei draed, ac yn eu

gwlychu a'ch dagraa.

Bendigedig yw yr hwn a'i gwelodd acagredoddj ond mwy
bendigedig yw y rhai a gredasant ac nis gwelsant ef.

Os gall rbyw rai o honoch orchfygu eich rhagfarn a'ch traddod-

iadau, cyn belled ag i ganiatau y tebygolrwydd, neu hyd y nod y
posiblrwydd, mai yr lesu o Nazareth yw y Messiah, a phan ddel

eich Messiah chwi i gyflawni eich prynedigaeth fel cenedl, ac r

sefydlu ei deyrnas dros yr boll ddaear, mai nid dyna y tro cyntaf

*g yr ymddangosodd yn mhlith dynion, neu hyd y nod idd eich

cenedl eich hun—yna, gan hyny, chwiliwch yn ddyfal ar y pwnc,

a gweddiwch yn ddyfal ar y Jehofah, fel y byddo i chwi gael

deall gwirionedd pwnc ag sydd o gymmaint pwysigrwydd.

Ar ol i chwi adchwilio yn ofalus eich Prophsvydi eich hunain,

chwiliwch y Testament Newydd gyda'r tin gofal ac ystyriaeth

ddeisyfiadol, ac yna mynwch gopi o Lyfr Mormon, a chwiliwch

hwnw gyda'r un gradd o degwch a difrifoldeb ; ac yr wyf fi yn

tybied y gwna eich meddyliau ymeangu, ac y cewch eich cym-

hell i ddweyd, mai lesu o Nazareth y w y Crist.

Os felly, yna deuwch at faniar yr Oruchwyliaeth Newydd— at

Apostolion ac Henuriaid Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau

Diweddaf; oblegid chwi a welitch yn rhwydd nad oes un gyi'un-

draeth arall yn bodoli, ag sydd yn tebygoli neu a ellir ei chyffel-

ybu i'r gyfundraeth a sefydlwyd ganddo Ef, a'i Apostolion

cyntefig. Ie, deuwch atynt hwy, gan edifarbau a throi oddiwrtb

eich pechodau, ac ewch i lawr i ddyfroedd bedydd, yn enw lesu

Grist, y Messiah. Derbyniwch osodiad dwylaw er cael dawn yr

Ysbryd Glan. Yna y byddwch yn gwybod y gwirionedd, ac yn

ymbarotoi i lai o syndod, a mwy o fuddugoliaeth ogoneddus &r

Fynydd yr Olewydd, yn nydd. dychweliad eich Brenin.
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"Yn awr yr ydym wedi dangos i chwi y drws y derbynir i mewn
trwyddo i deyrnas Dduw, trwy yr hwn y gwnewch yn dda ddyfod i

mewn ; ac ar ol dyfod i mewn, fe ofynir genych i gadw gorchym-

ynion Iesu Grist, ac i edrych yn ddyfal ac yo feunyddiol am
gyflawniad o'r Prophwydi, y rhai a lefarasant am adl'eriad Israel

a Judah, a syrthiad llywodraeth y cenedloedd, a goruchafiaeth y
deyrnas hono yr hon a fydd yn gyffredinol, ac ni bydd ami
ddiwedd.

Hefyd chwi a wnelech yn dda yD y cyfamser, i gyfranu yn

helaeth o'ch meddiannau i Henuriaid a Chenadon yr Eglwys,

canys eich brodyr ydynt ; maent yn credu y Prophwydi, ac yn

edrych, a gweddio, ac yn llafurio yn ddyfal er en cyrlawniad.

(Fw barhau.)

Cefn, Cyf. Morgan Jenkins.

AT HOLL LYWYDDION CYNNADLEDDAU A CHANG-
ENAU, &c.

Anwyl Frodyr,—Yn eich plith yma a thraw ar hyd y wlad yr

wyf wedi cael llawenydd mawr ; ac weithiau mae fy ysbryd wedi

cael ei dristau trwy glywed Hymuau yn cael eu canu, pa rai sydd

heb fod yn ein llyfrau ni, nac ychwaith wedi eu cymmeradwyo

genym.

Mae canu, trwy ei weinidogaeth, yn adeiladaeth fawr iawn i'r

Eglwysi, os bydd pethau yn cael eu cario yn mlaeu yn gyfraith-

lawn. Yr wyf wedi bod mewn cyfarfodydd pan byddai ysbryd

Duw ynddynt yn bwerus, ac wedi clywed canu angbyfreithlawn,

a thrwy hyny yr oedd ysbryd Duw yn ymadael, ac ysbryd y byd

yn dyfod yn ei le ; ac am hyny, frodyr, gwelwch fod y peth o

bwys, ac am byny dysgwch yr holl Eglwysi.

Hefyd, peth gweddaidd iawn i'w gweled yr holl Saint a Llyfrau

Hymnau yn eu dwylaw, a'r oil yn ymdrechu canu mawl i Dduw.

Dichon fod esgusodion gan lawer ag sydd yn methu darllen,

ond nid oes dim esgusodion a all ryddbau neb oddiwrth gynghor-

ion. Mae llawer wedi dyfod i allu darllen yn dda wrth ymarfer-

yd a llyfrau hymnau, ac ufyddhau i gynghorion. Mae yma
lawer o Lyfrau Hymnau yn aros ar law yn awr, a byddai yn

llawer mwy gweddus eu bod yn meddiant y Saint, yn He eu bod
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yma yn dyrau ar eu gilydd. Byddant yn ogoniant Duw, ac yn

lies i'r Eglwys. Yn awr, frodyr, meddiannwch ffydd, a danfon-

wch am danynt i'r Saint.

Un peth neillduol arall ; yr ydym yn dyrauno arnoch ddanfon

gwybodaeth gywir pa faint o deuluoedd sydd dan eich Llywydd-

iaeth yn bvrriadu ymfudo y Gwauwyn nesaf, ag sydd yn feddian-

nol ar £10 y pen; ac os bydd ibai yn feddiannol ar ragor na

hyny, bydded. i chwi ddweyd yn gywir pa faint, a danfon cofre*

o'u henwau yma erbyn y 20fed o'r mi9 Hydief nesaf. Gol'alwcb

foil hyn yn cael ei vvneyd yn llythyrenol.

Mae pob petb yn rnyned yn mlaen yn dda cyn belled ag yr

ydym ni yn deall yma mewn pertbyuas i'r " Drysorfa Ymfudol."

Mae yr boll Saint am debygnli i'w Meistr, sef gwneyd arosfa fyr

yn Mabilon.

Cofiwch fod pen chwarter y Drysorfa ar y 24ain o'r mis hwn.

Mae cwestiynau yn cael eu gofyn yn ami yn y dyddiau byn yn

mblith y Saint, mewn rbai manau, os oes niwed gwneuthur

ymarferiad o fyned i dafarnau i yfed gwirodydd, &c. ; ac y mae

wedi dyfod i'm clustiau fod rhai yn dweyd nad oes dim niwed,

ond ei wneyd yn ddystaw. Wei, gadewch i ni fyned at y gyfraith

ac at y dystiolaeth :

—

"Yn gymmaint a bod un dyn yn yfed gwin ne-U ddiod gadarn

yn eicli plith chwi, wele nid yw dda nac yn addas yn ngolwg eich

Tad, ond yn unig mewn ymgynnull ynghyd i offrymu i fyny

eich sacramentau ger ei fron ef. Ac wele hyn a dclylai fod yn win,

ie, gwin pur o rawn y winwvdden, o'cb gwneuthuriad eich hun-

ain. A thracbefn diodydd cryfion nid ydynt i'r bola, eithr at olchi

eich cyrff,"— Ath. a Chyf., tud. 217.

A ganlyn sydd ddyfvniad o lytliyr a dderbyniais oddiwrtb y
Brawd Eliezer Edwards, o Council Bluffs :

—" Anerchodd y

Brawd Taylor y dyrfa, gan adrodd ei belyntion yn Ewrop,

ynghyd ag annog y Saint i fyned tuag Utah, ac i fod oil yn

rhinweddol, yn gadael beibio yfed gwirodydd, a pbob math o

yrnadrodd rhyfygus a llygredig. C*idodd y Llywydd Hyde i fyny

i gadarnhau yr anghenrbeidrwydd i bawb adael heibio yn bollol

ymarferyd iaith reglyd, ac hefyd ddiod feddwol, &c."

Yr ydym wedi clywed amryw o'r Apostolion yn cyngbori y

Saint i adael yr ymarfVriad ucbod; ac yr ydwyf finnan hefyd

wedi dysgu hyn amryw weithiau, ao y mae yr esiamplau yr wyf
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wedi eu rhoddi ar y pen hwn, yn dysgu yn mhob man He yr wyf

ft wedi bod, ac nid oes un dyn na dynes a all ddweyd yn wahanol.

Yr wyf wedi teithio miloedd o filliiroedd yn ol ac yn mlaen

trwy siroedd Cyrary, ac ni fum erioed yn ;hoffi myned i dafarnau,

ond pan y buasai gwir anghen; ac yr wyf yn teitnlo in dra

diolchgar i'm boll frodyr \d mhob man am eu caredigrwydd tuag

ataf, ond dymunwn roddi un cynghor i chwi oil gyda eich gilydd

yn awr, o herwydd eicb bod yn lliosog ; ac fe elai amser maitb. i

mi ddweyd wrthycb bob un yn bersonol, Gobeitbio na tbeimla

neb y cyngbor yraa yn angharedig, cam s yr wyf fi yn gyfrifol

am danoch chwi, a'm defaid i ydych yn bresennol. Wei, yn awr

at y pwnc.

Na fvddedi chwi o hyn allan gredu ei fod yn garedigrwydd i'r

Brawd Phillips i fyned ag ef i Dafarnau i gysgu i blith y medd-

won, &c. ; canys nid ydy w ef un amser yn teimlo yn ddedwydd

mewa fath le ; a byddai yn well ganddo gael cysgu yn un o dri

yn y He gwaekf yn mhlith y Saint, na myned i'r fath leoedd.

Mewn tai Saint buaswn yn cael y fraint o weddio Duw heb

fod o dan ddylanwad meddwol, nac hen sawr drewllyd yn agos

ataf; canys y mae ef yn tristau yr Ysbryd Glan, medd vr Argl-

wydd. Frodyr, mae yn rhaid i cbwi ddal yn well ar y petbau a

ddarllenasoch, ac a allwch ddarllen etto, rhag i chwi un amser eu

gadael bwy i golli. Mae genyf ft ysbryd tadol yn fy meddiant yr

awr hon wrth ysgrifenu y cynghorion hyn, ac yr wyf yn gobeith-

io n*> chaf weled na chlywed am bethau o'r fath hyn etto, ac yr

wyfyn gofyn i Dduw, y Tad Tvagywyddol, eich benditbio chwi

a'i Ysbryd Glan i gadw y cynghorion hyn, ac i'w cadw ar eich cof.

Ydwyf, eicb brawd a'ch gwas yn yr efengyl,

W. S. Phillips.

14, Castie St , Metthyr-Tidfil, Medi 13, 1B52.

[Mewn eyssylltiad a'r Hynmauag vdvnt wedi eu cyfansoddi gan

v Saint, dymunwn y gwna paw'o yn ddioed ddanlbu cymmainl o

Hymnau Newyddion ag sydd ganddynt, naill at y brawd Phil-

lips, neu atom ni, fel y gallom d»t\n golwg droslynt, a'u cyro-

meradwyo; a gwanoddwn y prydyddion i gyl'ansoddi rhagor, h

chaiff y rhai da ymddangos mewn print mewn rhyw tfordd neu

gilydd.— Gol. J
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Y D U W BYW.

(O'r " Times and Seasons.")

Kid oes un pwnc yn mhlith dynion, a gymmer i fyny gymmaint

o amser ac ystyriaeth, ac ar yr un pryd y mae raor lleied o ddeall

am dano, ag sydd am f6d, gwybodaeth, sylwedd, priodoleddau,

a thueddiadau y Duw Byw. Yn y lie cyntaf, Cristionogion, a

chredinwyr Cristionogaeth, gydag ychydig eithriadau, a gredant

mewn un Duw; neu feallai dylasem ddywedyd yn eu hiaith eu

hunain, fod y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan, yn un Duw. Ond i

fod yn ufydd i'r gwirionedd, ni wnawn felly droseddu yn erbyn

rheswm, synwyr a dadguddiad.

Yna bydd yn angbenrheidiol i drin y pwnc o " Dduw Byw"
mewn gwrthgyferbyniad i " Dduiv marw," neu un sydd " heb

gorff, rhanau, neu nwydau,'' ac feallai y byddai yn dda ddigon i

ddweyd wrth ddechreu, fod " Mormoniaeth yu cofleidio lliosawg-

rwydd o Dduwiau, rnegys y dywedodd yr Apostol, fod " Duwiau

lawer ac Arglwyddi lawer;" mewn gwneuthur felly, ni fyddwn

yn gwadu yr Ysgrythyr a neillduwyd i'r byd hwn, ag sydd yn

caniatau un Duw; sef lesu Grist, gwir Dad tragywyddol y
ddaear hon; ac os gwir a ddywedodd Paul, " Trwyddo ef j
gwnaethwyd y bydoedd.''

Tebygol fod Moses yn cyfeirio at hyn pan oedd plant Israel

yn gweithio allan eu hiachawdwriaeth trwy ofn a dychryn yn yr

anialwch, ar yr amser y llefarodd efe y geiriau hyn: (Deut. v,

23—26,) " A darfu, wedi clywed o honocb y llais o ganol y

tywyllwch (a'r mynydd yn llosgi gan dau), yno y nesasocb ataf,

sef boll benaetbiaid eich llwythau, a'cb henuriaid chwi. Ac a

ddywedasoch, Wele, yr Arglwydd ein Duw a ddaagooodd i ni

ei ogoniant, a'i fawredd ; a'i lais ef a glywsom ni o ganol y tan :

heddyw y gwelsom lefaru o Dduw wrth ddyn, a byw o hono.

Weithian gan hyny paham y byddwn feirw ? Oblegid y tan

mawr hwn a'n difa ni. Canys os nyni a ychwanegwn glywed

llais yr Arglwydd ein Duw mwyach, marw a wnawn. Oblegid

pa gnawd oil sydd,yr hwn a glybu lais y Duw byw yn llefaru o

ganol y tan, fel nyni, ac a fu fyw ?"

Y ffeithiau a gynnwysa yr adnodau blaenorol, a ddystrywiant

grediniaeth yr holl fyd .Cristionogol^yn ddiwelliant. Y duwin-
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yddion, neu gyda pharch, dywedwn yr " offeiriaid dysgedig" a

gyhoeddant i'r holl bobloedd, " na welodd dyn Dduw un amser,

na all dyn weled Duw a byw;" ac i loan yr Efengylwr ddywed-

yd,—(loan vi, 46), " Nid o herwydd gweled o neb y Tad, ond yr

hwn sydd o Dduw, efe a welodd y Tad.''

Hefyd, Moses yn y dyfyniad blaenorol a ddefnyddia ein

testun, y " Pjw Byw ;'' a phwy a gyromer arno i ddywedyd ei

fod yn meddwl rtayw berson arall heblaw Iesu Grist, Sanct

Israel? " Cyn bod Abraham, yr wyf fi." " O," meddai y byd

dysgedig, "mae yr Ysgrythyr yn beth aneglur, a rhaid i ni aros i

rvw esboniwr i dreiddio i'r dirgeiwch." Yn ol pob tebygolrwydd,

meddylia hyna Grist, ranys nid oes ond un Duw.

Y mae wedi bod yn ddywediad na ddaw gofidiau byth wrthynt

ea hunain, a dirgelion yn yr un modd, yn anaml a'n cyfarfydd-

ant ni lieb fwy nag un ar y tro. Ni a ddysgwn yn Mathew xvi,

13— 16)," Wedi dyfod o'r Iesu i dueddau C'esarea Phillipi, efe a

ofynodd i'w ddyscyblion, gan ddywedyd, Pwy y mae y dynion

yn ddywedyd fy mod i, Mab y dyn? A hwy a ddywedasant,

Rhai mai loan Fedyddiwr; rhai, mai Elias ; ac ereill, mai

Jeremias, neu un o'r prophwydi. Efe a ddywedodd wrthynt,

Ond pwy meddwch chwi ydwyf S ? A Simon Pedr a atebodd

ac a ddywedodd, Ti yw y Crist, Mab y Duw Byw."

Yn awr, dwy ffaith, yn cyfansoddi dau ddirgelwch daearol, a

gyfarfyddant y meddwl yn yr ymadroddion blaenorol. Dywed yr

Iesu mai efe yw " Mab y Dyn" a Phedr a ddy wed, mai efe ym
" Mab y Duw Byw.'' O, chwi fawrion a doethion, a chwi sydd

yn gwisgo gwisgoedd offeiriadol; pa fodd y gallai fod gan yr

Iesu ddau dad ; neu pa fodd y gall yr Ysgrythyr fod yn wir

heblaw fod ganddo ddau ? Etto, pa fodd y gallai Moses arfer t

term " Duw Byw," gan fod Sanct Israel, a Phedr, yn hysbysu

mai Crist oedd Mab y " Duw Byw ?" Gwna hyn ddau "Dduw
Byw," oblegid ni ddywedodd yr lachawdwr erioed iddo genedlu ei

nun, neu iddo ddyfod i'r byd o hono ei hun, neu ar ei waith

ei hun ; ond, yn y gwrthwyneb, efe a ddaeth i wneuthur ewyllys

«i Dad yr hwn a'i danfonodd ef.

Pa beth a ddywedwn, ynte, i wneyd geiriau Moses, yr Iesu,

a Phedr yn wir? Ni a ddywedwn fod gan yr Iesu dad a mam
i'w Ysbryd, a thad a mam i'w gnawd ; ac felly y mae gan ei

holl frodyr a'i chwiorydd : ac hyDy sydd un achos iddo ddywed-
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y&," Chwi ydych Dduwiau ;" neu i Esaiah brophwydo (Esa -„li

23), " Mvnegwch y petliau a ddaw ar ol byn, fel y gwypom mai

Duwiau ydych cliwi
;
gwnewch hefyd dda neu ddrwg, fel y eyno

ainom, ac v gwelom ynghyd.'' Mewu gu irionedd, yr oedd " y

Duwiau," yn yr amseroedd gynt, yn ddealltwriaeth cyffredin,

Satan, yn ei bregeth sectaraidd gyntaf wrth Adda ac Efa, a

ddywedodd wrthvnt, os gwnelent fwyta o'v ffrwyth gwaharddedig,

y buasai iddynt ddyfod megys "y Duwiau,'' yn gwybod da

a drwg.

Nid hyn yw y cyfan; y lliueli gyntaf o Genesis, wedi ei

chyfieithu yn bur o'r gwreiddiol, gan adael allan y Baith cyntaf

(yr hwn a ychwanegwyd gan yr Tuddewon), a ddarllena:—
llosheit (y pen) baurau (a genedlodd) Elohim (y Duwiau) ate

(gvda) hahshau mahyiem (y nefoedd) veh-ate{& chyda) Itauauratet

(y ddaeav). Mewn Cyuiraeg eglur :—Y Pen a genedlodd y

Duwiau, ac a wnaeth y nefoedd a'r ddaear. Rhaid fod y " Pen,"

vn meddwl y " Duw Byw," neu'r Prif Dduw. Crist yw ein Pen

ni. Y term " Elobim," y rhif liosog o Elohab, neu Ale, a arferir

vn gvffelyb yn y bennod gyntaf o Genesis, am y cread, ac ym-

adroddion Satan. Yn yr ail bennod, a'r bedwaredd adnod, ni »

gawn yr banes hynod hwn:—" Dyma genedlaethau y nefoedd a'r

ddaear pan grewyd hwynt, yn y dydd y gwnaeth Arglwydd y

Duwiau ddaear a nefoedd.'' Yr Hebraeg a ddarllena felly.

Yn ddiau Iesu Grist a greodd y bydoedd, ac y mae yn Ar-

glwydd yr Arglwyddi, ac fel y dywed y Salmydd," yn barnu yn

mhlith y Duwiau.'' Yna Moses a allasai ddywedyd gyda phriod-

oldeb, efe yw y f Duw Byw," a Christ gan lefaru am y onawd, a

allasai ddweyd,—Myfi yw Mab y dyn ; a Phedr, wedi ei oleuo

gan yr Ysbryd Glan,—Ti yw Mab y Duw Byw, gan feddwl ein

Tad yn y nefoedd, yr hwn yw Tad yr holl ysbrydoedd ; a'r hwn

gyda Iesu Grist, ei gyntaf atiedig Fab, a'r Ysbryd Glan, ydynt

un mewn gallu, un mewn llvwodraeth, ac un mewn gogoniant,

yn cyfansoddi y Llywyddiaeth Flaenaf yn y gyfundraeth bon, ac

yn y tragywyddoldeb hwn. Ond y maent yn dri pherson mor

wahanol ag yw yr haul, y lleuad, a'r ddaear, yn dri o gyrff gwa-

hanol.

Ac etto, y "Deuddeg teyrnas," pa rhai ydynt o dan Lywydd-

iaeth rag-grybwylledig y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan, a lywod-

raethir gan yr un rbeolau, ac a arfaethir i'r un anrbydedd

;
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(Llyfr Ath. a Chyf. tud. 93, gwa. 13) Canys, " Wele, mi a gyffel-

ybaf y teyrnasoedd hyn i ddyn a chanddo faes, ac efe a anfonodd

ei weision i'r maes i gloddio yn y maes ; ac efe a ddywedodd

wrth y cyntaf, Dos di a gweithia yn y rrtaes, ac yn yr awr gyntaf

mi a ddeuaf ataf, a thi a gai weled llawenydd fy ngwynebpryd;

ar. efe a ddywedodd wrth yr ail, Dos dith&u hefvd i'r maes, ac yr>

yr ail awr mi a ymwelaf a thi a llawenydd fy ngwynebpryd ; ac

hefvd wrth y trvdydd, gan ddywedyd, M'J a ymwelaf a thi; ac

wrth y pedwerydd, ac felly yn y blaen li yd y deuddegfed."

Heb wneyd olrheiniad cyflawu i hanes a rhagoroideb Daw,

Tad ein Harglwydd Iesu Grist, yn yr erthygl hwn, gadewch i

ni ad fyfyrio y rhaid fod gan Iesu Grist, fel Arglwydd yr ar-

glwyddi, a B renin breninoedd, hiliogaetlj ardderchog yn y nefoedd,

neu ar y ddaear, onide ni allai fyth hd mor fawr mown nerth,

llvuodraeth, gallu, ac awdurdod ag yi* eglura yr ysgrytbyrau ei

fod. Ond gwiMtidewch ; mae y dirgelWch yn cael ei ddeongli.

Dywed loan (Dad. xiv, 1), " Ac mi a edrychais. nc. wele; Oen

yn sefyll ar Fynydd Seion, a ehydag ef bedair mil a saith ugain

mil, a chanddynt enw ei Dad ef yn eu talcenau."

" Enw eu Tad,'' bpndigedig a fyddwyf! DUW yw bwnw!

Rhagorol. " Foimoniaetb ;•'.' peduir miI a saith ugain mil o Ddow-
jau yn mhlith llwythau Israel, a dau Dduw Byw a'r Ysbryd Glan

dros y byd yma! Mae gwybndaeth fel hon yn rby ryfedd i

ddynion, oddieithr iddynt feddu ysbryd y Duwiau. Y mae yn

dadgnddio y dirgelion bycbain ag ydynt megys niwl yn gor-

chuddio awyrgylch ddigwmmwl y nefoedd, ac yn edrvch o fyd i

fyd, o gyfundraeth i gyfundraeth, o fydyssawd i fydyssawd, ac o

dragywyddoldeb i dragywyddoldeb, lie y mae yn mhob un, nc

yn yr oil, Lywyddiaeth Duwiau, a Duwiau lawer, ac Arglwyddi

lawer; ac o amser i amser, neu o dragywyddoldeb i dragywydd-

oldeb, Iesu Grist a ddwg i mewn fyd arall wedi ei reoleiddio a'i

achub, megys ag y bydd hwn pan ei rhodda ef i fyny i'r Tad ; ac

y daw Duw oil yn oil; " Ac" megys y dywedodd loan y Dadgudd-

iwr (xxii, 3—4), " pob melldith ni bydd mwyach ; ond gorsedd-

fainc Duw a'r Oen a fydd ynddi hi; a'i weision ef a'i gwasan-

aethant ef. A hwy a gant weled ei wyneb ef; a'i enw ef fydd

yn eu talcenau hwynt."

" Ei enw ef yn eu talcenau" yn ddiddadl a feddylia "Duw"
ar wyneb y goron ; canys, pan greuir pob peth o newydd, yn y



308 UDGORN 8B10N.

deyrnas nefol, gweision Daw—y dyrfa aneirif, a goronir, ac a

fyddant yn wyr a gwragedd perffaith yn yr Arglwydd, yn un

mewn gogoniant, yn un mewn gwybodaeth, ac yn un mewn delw
;

hwy a fyddant yn gyffelyb i Grist, ac yntau yn gyffelyb i Dduw :

yna, O yna, hwy a fyddant oil yn " Dduwiau Byw," wedi myned

o Farwolaeth i Fywyd, ac yn meddu y gallu o fywydau tra-

gywyddol !

Tre-Sior, Merthyr. Cyf. Thomas Harries.

AMRYWIAETHAU, &c.

Ymffrostiai un wrfh Aristotle am fawredd ei wlad,—"O,"'

ebe Aristotle, " nid yw hyny ddim; ond pa una ydych chwi yn
deilwng o'r wlad fawr hcno yw y pwnc."

Megvs y gellir gweled goleu-dydd trwy y tyllau lleiaf, felly

hefyd y mae'r pethau mwyaf dibwys yn dangos cvmroeriad dyn.

Nid oes un dyn yn faddlon ar ei gyrlwr ei bun, er y dichon

hwnw fod y goreu ; nac yn anfoddlon i'w synwyr, er y dichon

hwnw fod y gwaelaf.

Cvmmanfaoedd.—Cynnelir Cymmanfa Sir Frycheiniog, ar y
26ain o Fedi ; Dwyreiniol Morganwg, yn Merthyr, ar y 3ydd o

Hydref; Sir Fynwy, yn Tredegar, ar y lOled; Gorllewin

Morganwg, yn Abertawy, ar y 17eg; Llanelli, yn Llanelli, ar y
24ain ; Caerfyrddin, yn Nghaerfyrddin, ar y 3 lain ; Sir Aberteifi,

yn Aberystwyth, ar y 7fed o Dachwedd
; Penfro Ogleddol, ar y

14eg ; a Phenfro Ddeheuol, ar yr 21ain.

Apwyntiad.—Penodir yr Henuriad Richard Roberts i fod yn

llywydd ar Gynnadledd Dyffryn Conway, yn lie y brawd John
H. Davies, yr bwn a ryddhawyd er ynibarotoi i ymfudo y tro

aesaf.

(§gT Dymuna y brawd John Evans, Llywydd Cynnadledd Sir

Aberteifi, hysbysu fod William Evans, Pantyrescer, yr hwn a fa

yn henuriad yn nghangen Cellan, wedi ei dori allan o'r Eglwys.

Taliadao o Fedi 2 hvd Medi 15.—Sir Fynwy, £2; Sir

Aberteifi, £1; Gorllewin Morganwg, £4; Sir Feirionydd, £3
os; Llanfabon, 7s lc; Aberamman, £2; Hirwaen, 3s 3c;

Georgetown, 7s 3§c; Ffynnon-Tydfil, 3s 2c ; Troedyrhiw, Is 4c.

—Cyfanswm, £13 7s lfc.

^sgT Anfoner pob llvthyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.
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CYHOEDDIAD!

AT BOBL CYFFINIAU AC YNYSOEDD Y MOR TAWEL, O BOB

CENEDLj LLWYTH, AC IAITH.

GAN PARLEY P, PRATT,

Apostol lesu Grist.

(O'r Argraffiad AwstraUaidd, gan yr Hen. C. W. Wandell.)

[Parhad o dud. 301.]

ANERCHIAD l'R DYN COCH.

Yn nesaf nyni a anerchwn y dynion cochion o'r America ag

ychydig o linellau. Chwychwi ydych gangeu o Dy Israel. Chwi

ydych ddisgynyddion o'r Iuddewon, neu yn bytrach, yn fwy

cyffredinol o lwyth Joseph, yr hwn a fu yn Brophwyd mawr, ac

yn lywodraethwr yn yr Aifft.

Eich tadau a adawsant Jerusalem yn nyddian y Prophwyd

Jeremiah—gan gael eu harwain gan Brophwyd o'r enw Lebi.

Ar ol gadael Jerusalem,' hwy a grwydrasant yn anialwch Arabia,

ac ar hyd lanau y Mor Coch, dros wyth mlynedd, gan fyw ar

ffrwythau, ac adar gwylltion- Ac wedi dyfod i Ian y mor, hwy a

adeiladasant long, a gosodasant ar ei bwrdd bob darpar-

iaeth anghenrheidio], a'r hadau a ddygasant gyda hwy

o Jerusalem; ac wedi gosod hwyliau, hwy a groesasant y m6r

Kiawr, a thiriasant ar oror orllewinol yr America, o fewn cyfhniau

y wlad a elwir yn awr " Chili. 1 ' Ac ar ol yspaid o aruser, hwy a

boblogasant holl gyfandir gogledd a deheudir America.
20



310' CD60KN SErOM.

Hwy a ddysgwyd gan Brophwydi o oes i oe9. Hefyd hwy 3

anrhydeddwyd ag ymweliad personol oddiwrth y Messiah, yr'

Arglwydd Iesu Grist, wedi iddo adgyfodi oddiwrth y meirw.

Dysgwyd iddynt yr Efengyl o'i enau ef ei hun, ac a'i ddwylaw

ei hun yr ordeiniodd iddynt ddeuddeg o Apostolion o'u cenedl eu

hun, a chynnysgaethodd hwynt a'r un galluoedd a'r deuddeg ereili

ag oedd yn Jerusalem. Ei ddysgeidiaeth ei hun a agorodd

iddynt y dygwyddiadau a fyddtmt mewn amser dyfodol, ac ynt

hvj neillduol y dygwyddiadau a gyrnmerent le mewn perthynas

a chyfandir America. Ei Efengyl a'i addysgiadan prophwydol-

j'aethol a ysgrifenwyd trvvy ei orchymynion ef, a thrwy ysbryd-

oliaeth ei Ysbryd ef.

Ac yn yr oesoedd dilynol eich tadau a bechasant yn erbyn yr

holl oleuni a gwybodaeth hyn, ac a gollasant freintiauyr Efengyh

Eu hapostolion a ddinystriwyd, neu a gymmerwyd ymaitli ac*a-

guddiwyd oddiwrth y byd. A gwneuthur gwyrthiau a ballodd o

achos anwiredd. Llywodraeth wladol a dorwyd i fyny. Brwydran

echryslawn ac anrheithiedig a ganlynodd, y rhai mewn canlyniad a

derfynasant mewn tywyllwch, anwybodaeth, ymraniadau, ac

adrauiadau, ac yn y fath sefylifa y cafwyd chwi allan gan ddyn

gwyn o Ewrop, er ys mwy na thri chant o flynyddoedd yn ol.

Mormon oedd un o'ch tadau. Efe a fywioliaethodd oddeatu

mil a phedwar cant o flynyddoedd yn ol, yn ngogledd America,

Efe a ysgrifenodd dalfyriad o'ch hanesyddiaeth, prophwydol-

iaethau, a'ch Efengyl, o gof-lyfrau eich Prophwydi, a'ch hapos-

tolion henach; cerSodd yr unrhyw ar lafnau o aur, a'r cyfryw

gof-ysgrifau ar ei farwolaeth ef, a ddisgynodd i'w fab Moroni.

Y Moroni hwn, oedd yr olaf o hen Brophwydi yr America.

Efe agwblhaodd gof-ysgrifeniadau Mormon ar y llafnau, ac a'u

rhoddodd yn gyssegredig i'w cadw mewn mynydd a elwir Curao-

iah,yr hwn a gynnwysir o fewn terfynau Caerefrog Newydd, yr

Unol Ualeithiau. A hyn a wnaed oddeutu y flwyddyn pedwar

cant ac ugain o'rcyfrif Cristionogol.

Y llafnau, pa rai a osodwyd felly yn nghadw a gymmerwyd

allan o'r lie y gosodwyd hwynt, yn y flwyddyn un fil wyth cant a-

saith ar hugain u'r un cyfrif, gan Joseph Smitb, a ehawsant eu

cyfieithu a'u cyhoeddi i'r byd yn yr iaith Saesneg, yn y flwyddyn

un fil wyth cant a deg ar hugain; a'r ysgrifeniadau a'u cynnwys*.

i^4 a gawsant eu dadguddio iddo ef gan angel Duw.
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A llawer ereill a welsant ac a deimlasant y llafnau, a'r cerfiad-

M] oedd arnynt, ac a roisant eu lienwau mewn modd arbenig yn.

dystiolaeth o'r unrhyw i'r byd, yr hon dystiolaeth a gyhoeddwyd

yn gyrlawn yn y Uyfr rhag-gr'ybwylledig. Y mae hefyd dri o

ddynion ereill, pa rai ar ganol dydd a welsant y weledigaeth;

gwelsant angel yr Arglwydd yn disgyn o'r nefoedd ; clywsant ei

lais yn dwyn tystiolaeth o'r llafnau, ac o gywirdeb y cyfieithad,

ac efe a orchymynodd iddynt hwy i ddwyn tystiolaeth i'r byd.

A'u tystiolaeth hwythau hefyd a gyhoeddwyd yn gyflawn yn y
Uyfr a rag-grybwyllwyd.

Ddynion cochion y goedwig— Perufiaid, Mexicaniaid, Guate-

maliaid, disgynyddion o bob llwyth ac iaith o'r hiliogaeth ddir-

gelaidd hon 4 y mae eich hanesyddiaeth, a'ch Efengyl, a'ch

tynghedfen, wedi eu dadguddio, ac yn fuan a wneir yn wybodus

3 chwi ac i'r holl genedloedd, ac i bob llwyth, iaith, a phobl, Y
mae wedi dyfod allan fel Baniar—Arwydd amseroedd adferiad

pob peth ag a lefarwyd am danynt gan yr holl Brophwydi sant-

aidd er dechreuad y byd.

Trowch, gan hyny, oddiwrth eich meddwdod, eilun-addoliaetb,

Iladdiadau, rhyfeloedd, a thywallt gwaed,— ie, trowch oddiwrth

ymostwng i ddelwau, gwaith dwylaw dynion, y rhai nad oes gan-

ddynt allu i wneuthnr da na drwg ; trowch oddiwrth odineb,

jjuteindra, brynti, a pbob math o ffieidd-dra; a cheisiwch yr

Arglwydd a'r Iachawdwr lesu Grist, yr hwn unwaith a fu farw,

ac sydd fyw, ac wele a fydd byw yn oes oesoedd. Byddwch
"heddychol a'ch gilydd,""ac a phob dyn. A phan ddelo Henuriaid

Eglwys y Saint i'ch plith chwi, derbyniwch hwynt, porthwch a

lletywch hwynt, a chynnorthwywch hwynt j a gwrandewch ar eu

llais hwynt, oblegid y maent yn dwyn i chwi newyddion da o

lawenydd mawr. Rhoddwch heibio eich pechodau, a bedyddier

chwi (eich claddu mewn dwfr) yn enw lesu Grist, er maddeuant

pechodau, a derbyniwch osodiad dwylaw Henuriaid ac Apostol-

ion yr Eglwys hon er derbyn dawn yr Ysbryd Glan.

A chwi a lenwir o lawenydd a gorfoledd, a goleuni a gwybod-

aeth. Chwi a gewch wybod a dwyn tystiolaeth o'r gwirionedd.

A rhai o honoch a fyddwch yn alluog i lefaru trwy ddawn yr

Ysbryd Glan, mewn nerth mawr. A thrwy arwyddion, a thrwy

weledigaethau, a thrwy freuddwydion, a thrwy iachau amryir

glefydau, a gwyrthiau, y cadarnha Duw ei air yn eich plitb

;
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canys wele, Efe a fwriada eich adferyd fel Cangen gyfiawn o

Israel.

Llyfr Mormon—cof-ysgrifeniadau eich ladau, yn fuan a gy-

hoeddir yn eich plith yn Saesneg, ac yn yr Yspaenaeg, ac yn

mhob iaith ysgrifenedig a arferir yn mhlith eich amrywiol lwyth-

au a thafodieithoedd. Cenadau hefyd a ddanfonir i'ch plith i

ddarlleD, adrodd, a deongli cynmvvsiad y llyfr rhag-grybwyll-

edig, mor bell ag y byddo yn anghenrheidiol, i'r rhai h'yhy na

allont ddarllen— fel y galloch, a dweyd yn fyr, gael Efeugyl

eich cyn-deidiau, a rhyw wybodaeth o'i hanesyddiaeth a'i phro-

phwydoliaethau.

ANBRCHIAD CYFFREDINOL ETTO.—HEN GOF-YSGR1FAU Y RHAN
ORLLEWINOL O'r DDAEAR.

Wedi anerch ein hunain ar gylch i Gristionogion crefyddol, a

phecbaduriaid Crisdonogol, Paganiaid, Iuddewon, a Dynion

Cocbion yr America, yn awr ni a ddychwelwn, ac a anerchwn

drachefn yr boll bobl ag sydd o fewn cyffiniati ein cenadiaeth.

Mae Llyfr Mormon wedi cael ei arfaethu i'w gyhoeddi mor

fuaa ag y mae yn bosibl i bob cenedl, ac yn mbob iaith a

thafodiaith.

Y mae ei gynnwysiad yn fwy o elw i'r byd, a pbob bod deall-

gar a chyfrifol o'i fewn, nag y sydd yn un llyfr arall (oddi eithr

yr ysgrythyrau Iuddewig) ag sydd yn awr yn bodoli ar y ddaear.

Y mae ei hanesyddiaeth yn treiddio i dywyllwcb ac ebargofiad

o'r byn a aeth heibio (gyda golwg ar America) trwy henafiaeth yr

oesoedd gynt; gan ddilyn i fyny ffrydlif cenedlaethau dyn, nes

dyfod at ben y ffynnon fawv—dospartbydd cenedlaethau, llwyth-

au, ac ieitboedd—Twr Babel, lie y peidia neu y collir hi

ynddo, ac yr hyfryd ymgymmysga yn yr afon fawr Addaaidd, yr

hon sydd a'i ffynnonell yn Mbaradwys, crud dyn
;
yr hon sytld

a'i tbarddiad yn deilliaw oddi tan orsedd y ddinas Dragywyddol,

a'r hon sydd a'i ffynnonellau dirgelaidd yn cyunwys yr eangder

annberfvuol, yr eigion diderfyn o ddealltwriaeth, ffaith, ac hanes-

yddiaeth gwirioneddol, fel ag y sydd yn ysgrifenedig yn nghof-

nodfeydd tragywyddoldeb.

Ei weledigaeth brophwydoliaethol, gan ymwabanu oddiwrth ei

hanesyddiaeth ar yr amser nodedig bwnw, yr hvvn gan ei awduron

a ellid ei alw y presennol, a ddengys ddygwyddiadau yr amser a
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ddaw, ac a rydd olwg ar betbau i ddyfod, gyda phob eglurder

hanesyddol.

Deg Llwyth Israel, yr Iuddewon. cenedloedd gwynion Ewrop,

a llwythau eochion yr America, ie, hyd y nod Taleithiau beilchion

yr Undeb Americanaidd, a allant bob un weled eu hunain a'u

gireithredoedd yn yr yspienddrych prophwydoliaethol ag sydd yn

y llyfr bwnw. Y aiae eu tynghed wedi ei hysgrifeni ynddo ; a

llawer o boni o enau yr Hwn a lefarodd, a Jerusalem a foddwyd

mewn gvvaed,— a drowyd mewn fflarniau o angbyfannedd-dra a

marwolaeth, ac a sathrwyd i lawr dros ddeunaw cant o flynydd-

oedd—yr hwn a bropbwydodd, a'r adeilad santaidd hwnw, sef

teml Dduw, balchder ac yraddiried cenedl, a daflwyd i lawr ac

" ni adawyd careg ar gareg"—yr hwn a roddodd ei lais, a cbenedl

a giliasant o'i fJaen, fel nad oeddent, a'u gweddillion a wnaeth-

wyd yn grwydriaid yn mhlith y cenedloedd, hyd "oni chyflawner

aruser y cenedloedd."

Tynghed cenedloedd—adferiad Judah ac Israel—syrthiad

eglwysi llygredig a sefydliadau crefyddol—diwedd ar afreolaetb

ac ofergoelion y Cenedloedd— llwyddiant eyffredinol ar heddwch,

;; gwirionedd, a goleuni, a gwybodaetb—a rbyfeloedd arswydus a

thrallodau, pa rai a ragflaenant y dyddiau dedwydd hyny—

a

dyfodiad gogoneddus Iesu Grist fel brenin dros yr holl ddaear—
ac adgyfodiad y Saint i deymasu ar y ddaear— ydynt oil wedi eu

rhagfynegi yn y llyf'r hwnw; yr amser a'r acbos o'u cyflawniad a

osodir allan yn eghir, a dangosir fod yr oes bresennol yn fwy

mewn ryfeddodau, na holl oesoedd hiliogaeth Adda, y rhai a

aethant o'i blaen.

Ei athrawiaethau a eglurir mor oleu, a chyda'r fath symlrwydd,

a cbyda'r lath eglurder a chywiredd, fel nas gall un dyn eu cam-

synied. Y maent ynddo fel ag y dylifasant allan o enau y
Gwaredwr adgyfodedig, yn yr hyawdledd hylifol o gariad, yn

gymtnysgedig a dagrau diddarfod o lawenydd a thosturi,ac fel

yr ysgrifenwyd hwynt gan ddynion,pa rai a'u dagrau yn gorlifo

o serchiadau a diolchgarwch, a olchasant ei draed anfarwol.

Holl ddynolryw a wahoddir ac a addysgir trwy ei athrawiaeth-

au i droi oddiwrth eu pechodau a byw ; i gredu yn ei enw Ef, a

myned i lawr i ddyfroedd bedydd yn ei enw ef, ac adgyfodi mewn
bywyd newydd, a derbyn dawn yr Ysbryd Glan, gan fwynhau

dflniau yr unrhyw, a chadw ei orcbymynion ef hyd ddiwedd eu
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hoes. Ar yr ammodau hyn, y mae addewid iddynt o fywyd

tragywyddol a dyrchafiad yn ei bresenuoldeb ef, lie y mae cyf-

lawnder o lawenydd,

Y cyfryw yw Llyfr Mormon, Llyfr y llyfrau, a Baniar i'r

cenedloedd, yr hwn ruewn un flynedd ar bugain, trwy ymdrech y

galluoedd Apostolaidd, a dawn yr Ysbryd Glan, a wasgarodd ei

oleuui dros y bellen ddaearol bon.

Ni a wyddoni am rag faro " Cristionogion" tuag at y Beibl, ac

yu erbyn pob llyfr arall a hono hawl i ddwyfol draddodiad ; ond

yr ydym ni yr un modd yn berffaith wybodol, ac yn dwyn

tystiolaetb, fod eu rbagfarn hwy wedi ei sylfaeni ar anwybodaeth,

ac nad oes ganddi un sail wirioneddol a rbesymol. Y fath dra-

ddodiadan,a'r fatb ragfarnau a darddant allan o'r un golygiadau

cul, pa rai, yn nyddiau Columbus, ni adawent i wybodaetb

ddaearyddol dyn i ymeangu, oeu ei ucbelgais, nea ei feddylau i

gyrhaedd uwehlaw terfynau yr hen i'yd, rbag i'r cyfryw feddwl

fod yn gabledd,—rbag i fyd gael ei ddadguddio He ua bu yr

Apostolion luddewig, ac felly i osod eu hawdurdod ltwy i bre-

gethu yr Efengyl i bob creadur, yn betb angbysson.

Nyni a ofynwn i'r fath feddyliau cyfyng y gofyniadau can-

lynol :

—

A oes mwy o wledydd nag un?

A oes mwy nag un genedl ?

A ddarfu Tdd Mawr pawb oil greu yr amrywiol wledydd byn ?

A ddarfu iddo eu poblogi a bodau deallgar, ymgeisyddion am

anfarwoldeb a bywyd tragywyddol ?

A ddarfu iddo garu y bodau hyn beb fod yn ddiystyr o wlad Deu

genedl

?

A dywalltodd Iesu Grist, ei Fab ef, ei waed dros bawb?

A fu pawb yn gyfranog o farwolaeth, a galar, a thristvvch ?

A oedd pawb yn sefyll mown anghen o'r wybodaeth a'r cysur a

ddaetb i oleuni trwy ei adgyfodiad ef, a'i fuddugoliaeth ar angau,

uffern, a'r bedd ?

A ydyw yn rhesymol, cyfiawn, a chysson, i'r boll genedloedd

gael y newyddion da am ddygwyddiad mor ogoneddus, a chael

eu cysuro a'u dysgu ?

A oedd Iesu Grist, yn ei gorff adgyfodedig, yn alluog i neidio

dros gyffiniau mor ac anialwcb, a thalu ymweliad persunol a
r
f

hanner arall o'r blaned ddaearol hon?



tTBGORN SEIOV. '315

Aoeddei angylion yn alluog i ddarostwng y gwynt a'r tonau,

« dwyn y newyddion da i eithafoedd y ddaear?

A oeddynt hwy yn nieddwl hyny pan ddywedasant wrth y
bugeiliaid yn Judea, " Yr ydym ni yn mynegi i chwi newyddion

da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r noil bobl ?''

Yr ydym yn meddwl y gwna dyu teg ateb yr holl gwestiynau

hyn yn gadarnhaol.

Os felly, ni a bartiawn i ofyn a oedd gan Geidwad adgyfodedig

a'i angylion, yn eu hymweliad a'r rlian orllewinol o'r ddaear,

hawl i orcbymyn i'r bobl yno i ysgrifenu y ffeithiau o'u gweinid-

ogaeth, a gwneuthur cof-ysgrifati o'u hathrawiaethau? Pa un a

oedd hawl gan ei Ysbryd Ef i ysbrydoli a tbraethu yr ysgrifen-

iadau hyny? Ac ar ol eu hysgrifenu felly, a wnaent hwy lyfr

-cyfansoddedig—ysgrythyrau santaidd— cyfrol neu gyfrolau o air

Duw?
Nyni a wnawn ofyn yn mhellach, pa un a oes gan yr Iesu

adgyfodedig a'i angylion, hawl a gallu i ddadguddio y fath dyst-

iolaetbau i'r byd
; y pryd, a'r amser, a thrwy yr hwn y gwelonl

yn dda?

Os felly, pa bryd y dylem ddysgwyl iddynt ddyfod yn wybodus

•i'r byd, 06 nad yn ngwawr adferiad pob peth, yr liyn a lefarwyd

gan Dduw trwy enau ei holl santaidd Bropbwydi er dechreuad

y byd i

Yr ydym ni yn deisyf arnat ti, anwyl ddarllenydd, pwy bynag

ydwyt, i ddwys-ystyried y cwestiynau hyn yn dda, a hwy a

.chwyddant ac a eangant dy galou.

{Tw barhau.)

Cefn. <Jyf. Morgan Jenkins.

NODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMON.

[Parhad o dud. 273.]

Y gwrthddadl nesaf a gyfeiriaf ati, yw y cyfrif a roddir yn

Llyfr Mormon, am y cwchod gyda tbwll yn y pen uchaf ac un arall

yn y gwaelod. Y rhan hon yn wastnd a ddaliwyd i fyny er

gwawd,a'n gelyiiion a wnaethanl; y defnydd goreu o honi i'r

peicryl yma.
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Mae Llyfr Mormon yn dywedyd, " yr oeddynt yn ddiddos

roegys phiol;" ac oddiwrth hyn y traethir eu bod ar ddull phiol;

ac yr wyf yn cofio yn dda glywed y Parch. C. J. Kennedy yn

darllen y gyfran hon, ac yna eu cymharu i pLiolau a thyllau yn

eu gwaelodion;. ac yn gofyn i'r gwrandawyr, a all y fath lestr

nofio? ond pa fodd y gall bad o hyd y pren, wedi blaenllymu ei

ddau pen, fod yn debyg i phiol, efe a anghofiodd roddi gwybod.

Fe wel pob dyn diragfarn a ddarlleno yr banes am danynt yn

Llyfr Mormon, mai nid gyda golwg ar eu dull y dywedir eu bod

yn debyg i pbiolau, ond gyda golwg ar eu diddosrwydd ; ac fe

ddywedir yn nliud. 526, eu bod yn ddiddos rnegys Arch Noah ; ac

am y twll yn y pen a'r gwaelod, mae yn eglur i bawb fod pob un

o'r ddau yn ofynol er mwyn awyr a glendid ar y fath fordaith;

ac wrth ddarlleu yr banes, cewch weled i'r Arglwydd ddangos

iddynt pa fodd y rhvvystrent y dwfr i ddyfod i mewn arnynt,

er nad yw y modd ei gwaaed ddim yn cael ei goffau -

r etto gan

weled yr amlygir iddo i gael ei wneyd, dymunwn ofyn i'm cyfeill-

ion doeth, a oes rhywbeth yn ammhosibl nea hyd y nod yn

ddyeithr iawn yn y dryohfeddwl ? Gwir, pe bae i'r twll yn y
gwaelod gael ei gauad ag ystopell, fel barilgwrw, megys y myn

rhai doethion ei fod, fe fuasai yn lied ddyeithr iddynt pa ddef-

nydd a ellid wneyd o hono, oddieithr yn yr amgylchiad o

ddymcbweliad y cwch, ac hyd y nod wed'yn fe ddylai fod rhyw

beth yn eangach nabwng baril gwrw cyn bod o lawero ddefnydd.

Ond gadewch i mi ofyn, a ydych chwi yn meddwl y buasai adeil-

adydd llongau da yn ei gyfrif yn beth anmhosibl adeiladu bad

mor ddiddos fel nad elai dim dwfr i mown, ac yna adael twll yn y

pen ucbaf, wedi ei gyfleu fel y gallai gael ei agor a'i gan yn ol

ewyllys y rhai a fyddent i mewn, a gadael twll arall mewn rhyw

ran o'r gwaelod, a tlirwy ddefnyddioldeb cau-bawl neu bibell

gyffredin, neu ryw beth o'r fath wedi ei wneyd naill ai o haiarn

neu o bren, a'i hyd yn gyfatebol i'r uchder y codai y dwfr yn

yn y llestr, trwy ddwysder yr awyr, i atal y dwfr rhag dyfod

i mewn, ac etto fod yn wasanaethgar i'r dyben o lanhau.

Cof genyf ofyn i foneddwr yn Scotland, yr hwn oedd flaenor

mewn cymdeitbas grefyddol, ac yn dra adnabyddus o herwydd

ei gyrhaeddiadau celfyddydawl, a oedd ef yn meddwl na

allai bad gael ei wneuthur a thwll yn ei waelsd, a thrwy

gynnorlhwy rhyw ddyfais syml o'r fath a enwais
3 y gallai y dwfe
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gael ei rwystro i ddyfod i mewn, pan, ar yr un pryd, y byddai'r

agoriad a adawid felly o fawr wa9auaeth i'r rhai o'r tu fewn ?

Fe ddywedodd ei fod yn credu y gallai y fath betb gael ei

wneyd yn hawdd, ond nad oedd Llyfr Mormon yn rhodcli un

cyfrif am ddyfais o'r fath ; cafodd gan byny beuderfynu nad oedd

un i gael, ac yna dweyd fod yn bosibl i'r fath lestri nofio oedd

wrtbun, oddieithr iddynt gael eu dal i fyny gan wyrth harhaus.

Gan ei fod ef yn proffesu credu y Beibl, mi a ddeisyfais ofyn

iddo gwestiwn neu ddau mewn perthynas i fad a sonir am dano

ynddo, sef yr Arch. Fe ddywedir i ni i Noah gael gorchymyn

i adeiladu arch, 300 cufydd ei hyd, 50 cufydd ei lied, a 39 cufydd

ei huchder,— ei fod ef i'w rhanu yD gyntaf, ail, a tbrydydd

Uofft,—ei fod i'w phygo tu fewn a thu allau a pbyg, ei fod i

wneuthur ffenestr ynddi o faintioli un cufydd, ac fod iddo

wneuthur drws yn ystlys yr arch
;

yr 06dd hefyd i gymmeryd y
creaduriaid a'r ehediaid glan bob yn saifh, a'r aflan bob yn barau

i'r arch, befyd eihun a'i deulu,yna y drws a'r ffenestr oedd i gael

eu cauad i fyny arnynt. Gofynais i'r boneddwr os gallasai

llettywyr yr arch fyw heb awyr ? atebodd na allasent! Yna

gofynais pa fodd yr oeddynt i'w gael, pan yr oedd yr unig

ddiws a'r ffenestr yn yr holl adeilad mawr hwn wedi eu cau

arnynt, a phob agen ac asiad wedi ei llanw a phyg? O, ebe fe,

yr oedd yn rhaid fod yno ryw ddyfais at y perwyl hwn a'r nad yw

wedi ei gofnodi; ond mi a ddywedais witho, i fnd yn gysson, y
dylai ddywedyd, gan nad yw y Beibl yn rboddi hanes am un

ddyfais o'r fatb, y dylai gan byny wadu nad cedd un i'w cbael, a

bod yn wrtbun i ddweyd eu bod yn byw heb awyr, oddieithr eu

bod yn cael eu dal i fyny gan wyrth barhaus ; a phe bai ein

cyfeillion, Meistri Chambers, yr Atbeneum, &c, i gyfeirio yr un

ymresymiad at hanes yr arch a roddir yn y Beibl, ag ydynt yn

roddi i hanes y cwchau a roddir yn Llyfr Mormon, pe baent yn

ddynion cysson, os gwrthodent un ar y eyfrif hwn, dylent wrthod

yddau; oblegid wrth ddaillen hanes yr arch a roddir yn y
Beibl, mae yn rhaid i ni naill ai dweyd fod yno ryw ddyfais at

roddi iddynt awyr nad yw wedi ei gofnodi, neu gyrchu at yr hyn

a eilw yr Atheneum (pan yn dywedyd am Lyfr Mormon)

yinryddhau oddiwrth anhawsdra, trwy y cyfrwng rhwydd a tbra

awdurdodol o wyrth: ac os dywedwch chwi fod yn rhaid fod

rbyw gynlluD neu ddyfais yr bon ni chofnodir, i'w battal hwy
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rbag treDgu o eisieu awyr yn yr arch, onid yw ef ddim peth

afresymol i ddweyd i fod yn rhaid fod rhyw gynllun neu

ddyfais a'r na chofnodir, i'w hattal rhag trengu trwy orlifiad dwfr

i'r cwchod.

Y gwrthddadl nesaf a gymineraf eylw o honi yw yr hyn a gym-

merjr oddiwrth iaith Llyfr Mormon.

Yr Atheneum a'r Meistri Chambers a ddywedaot, " Un prawf

faynod a gawn trwyddo oll,nid yn unig o dwyll, ond hefyd o

anwybodaeth y trwyllwr, yn cael ei ail adrodd gyda childyn-

rwydd. Fob prophwyd yn ddilynol a brophwydent i'r Nephiaid

am ddyfodiad Crist. Yr ysgrifenydd a syrthiodd i'r gwall anferth

o gamsynied cyfenw am enw. Y gait Crist, megys y gwyr pob

person dysgedig, nid yw enw, ond teitl Groeg o swydd, yn ar-

wyddocau ' yr eneiniog,'yr hyn mewn gwirionedd sydd gyfieithad

o'r gair Hebraeg Messiah. Yn awr, y defnydd o air Groeg mewn
oes pan nad oedd yr iaith Roeg wedi ei ffurfio, a chan bobl a pha

rai yr oedd yn anmhosibl i'r Groegiiid gael cyfrinach, ac heb-

law hyu, iaith enedigol pa rai oedd o gyfansoddiad mor neillduol

fel nad oedd ddarostyngedig i gymmysgiad pellenig, sydd nod o

ffugiad mor eglur a bwriadol a ddylai er ys llawer dydd ddy-

noethi y twyll
;

yn anflortunus, beth bynag, cymhellir ni i'r

penderfyniad, oddiwrth y llyfrau o'n blaen, nad oedd y Method-

istiaid Americanaidd, y rhai cyntaf a gymmerasant arnynt ddy-

uoethi'r Mormoniaid, ond prin llai annoeth na hwythau.

" Ail Nephi a gymmer i fyny yr hanes mewn amser cydoesol a'r

dygwyddiadau a gofnodir yn y Testament Newydd, a'r geiriau a

briodolir iddo ef ydynt fvth yn dwyn penderfvnol amlygrwydd o

anwybodaeth y twyllwyr. ' Wele, myfl wyf Iesu Grist, Mab
Duw, mi a greais y nefoedd a'r ddaear, a'r holl bethau eydd

ynddyut.' A thrachefn, ' myfi yw bywyd a goleuni y byd ; myfi

wyf Alpha ac Omega, y dechreu a'r diwedd.' Mewn ychwanegiad at

y chwithrwydd blaenorol perthynol i'r gair 'Crist,' ni a. gawn yrenw

Iesu yn ei ffurf Roegaidd, ac nid fel y galwai yr Hebreaid ef,

Joshua; ni gawn, heblaw hyny, y llytbyrenau cyntaf a diwedd-

af yn yr egwyddor Roeg, yn cael eu rhoddi megys desgrifiad

iraw6 symudawl o barhad bodoliaeth i genedl na chlywsant erioed

am yr iaith Roeg. Mae yn eithaf eglur i'r ysgrifenydd garasyn-

4ed Alpha ac Omega am ryw seiniau santaidd a chyfrinawl, wrth

faafai y cyssylUid rbyw santeiddrwydd neillduol, a'u hysgrifeni
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lawr lieb ganfod eu bod yn dystiolaeth o fiugiad mor deimladwy

a bod yn amlwg i bob cnvt ys$ml." Felly gan hyny, yn ol hyn

yma, y credinmyr yn Llyfr Mormon yiynt ffyliaid, a'r Method

-

istiaid Americanaidd nid ydynt well, am na wnaethent hya cyn

ei wneuthur gan y fath ddyn doeth a dysgedig a goljgydd yr

Atheneum, neu'r fath foneddigion talentog a mawr-enwog
t
a'r

Meistri Chambers, o Edinburgh.

Nid oes rhaid i mi ddywedyd dim wrth y rhai hyny a ddarllen-

asant ateb yr Hennriad P. P. Pratt i'r hyn yma, yn y rbifyn

cyntaf o'r ail gyfrol o'r Millennial Star. Ond gan y gwneir yn

fawr o hyn gan ein gelynion fel rheswm i brofi Llyfr Mormon yn

ffug-cbwedl, a chan fod llawer na welsaut atebiad yr Henuriad

Pratt, ychydig o eiriau ar y pwnc a allai fod o les.

Yr " Atheneum" a ddyVed i'r geiriau Groeg hyny, yn ol Llyfr

Mormon, gael eu rhoddi i genedl na chlywsant son erioed am yr

iaith Roeg. Yn awr hyn sydd gelwydd i ddechreu ag ef. Nid

oedd y fath enwau ar y llafnau o ba rai y cyneitbwyd Llyfr

Mormon. Pa beth oedd yr enwau a briodolid i'r Gwaredwr yn

jaith yr hen Indiaid Americanaidd,—pa fodd eu pareblid gan-

ddynt hwy,—neu pa fodd yr ymddangosent pe bai drychfeddwl

o'r gwreiddiol i gael ei drosglwyddo a llythyrenau Seisoneg nis

gwyddom, oblegid nid oes genyui ond y cyjieithadya unig ; ond y

dynion doeth yna a anghofiasant hyn, gan ymdrechu gwneyd

dynion i gredu fod y geiriau Groeg hyny yn y gwreiddiol. Y

dafodiaith Seisnig sydd gymmysgedd o amryw jeithoedd, Groeg

yn mysg y lleill; gan hyny, pe bai hyd y nod y Meistri Cham-

bers, neu olygydd dysgedig yr " Atheneum" i gyfieithu llyfr o

ryw iaith arall i'r Saesneg, ac yn y llyfr bwnw i ddywedyd am

Waredwr dynolryw, pa fodd y galwent ef ? Meddyliwch eu bod

yn cyfieithu o'r Hebraeg, a alwent hwy ef Joshua ? os g«naent,

yn nesaf dywedent i'r bobl mai wrth Joshua y meddylir Iesu

Grist, neu e/allai y cieddyliai rhai eu bod yn meddwl Joshua

mab Nun, ac er hyny y doethion hyn a gant allan wall yn nghyf-

ieithad Llyfr Mormon, oblegid nad yw yn galw y Gwaredwr yn

Joshua, enw wrth ba un nid yw yn adnabyddus yn yr iaith

Saesneg.

Yn awr, y mae Llyfr Mormon ar pael ei gyfieithu i ieithoedd

ereill, Ffrengaeg-, Almaeuaeg, ltalaeg,&c. ;
pe bai y doethion yn*

juegys y doelhiou yma, y gwall yn Ffraiuc fuasai fod geiriau
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Ffrengig yn cael eu gosod yn ngenau Nephi, ac yn yr Almaen

am fod Neplii yn arfer defnyddio yr iaith Almaenaeg, a phe bai y
fath betb a gair Lladin mewn defnydd yn mhlith rhyw bobl, i

iaith pa rai y cai ei gyfieithu, yna (yn ol yr " Atheneum") pe

bai y gair hwnw yn y cyfieithad, byddai yn dystiolaeth o tfug-

dwyll mor deimlalwy a bod yn eglur i bob crwt ysgol. O,

fTolineb, tydi vyt yn awr yn ganfyddedig yn yr uchel-leoedd !

Pa raor eglur }
T traethodd Isaiah yn y bennod 29ain, pan yn

dywedvd am ddyfodiad allan y Hyfr,—" doethineb y doethion a

ddiflanai, a deall y rbai deallus a yniguddiai
!''

(I'w barhau.)

A LETTER FR031 CALCUTTA.

Calcutta, June 25, 1852.

My dear Elder Ellis,— I feel great pleasure in sending you

a short account of myself and mission, at the same time not

forgetting to acknowledge past kindnesses from you and the dear

Saints in Wales, who I shall ever remember with prayerful

gratitude.

1 sailed from London on the 3rd of September last, on board

the Queen East Indiaman, Captain Donald McLeod; and after

one of the finest passages ever known, arrived in Calcutta on

Christmas Day. When I landed, I found six members, and now

we are 200 strong in Calcutta and the surrounding parts; 180

natives, and 20 Europeans ; with many on the water's edge.

The hireling clergy and the papers are full of scorn, scandal,

and misrepresentation ; but the papers have inserted many of my
letters, «, thing unknown in Britain, but Mormonism is a new

thing in India, mid therefore they have indulged me, in order

that the public may be able to judge of both side« of the question.

The kindness shewn me here by the brethren, is far far above

what poor purseless Elders meet with in general, for which T

ought to feel, as I do, the deepest gratitude to the Saints and my

Heavenly Father. Captain Meik, late of the Queen's Regiment

of Foot, is my kind host ; but I have several other homes among

the Saints, and also among enquirers : and one day a large piece

of land was given me in one of the villages, by one of the
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brethren, to erect a house upon, that I might go and live with

them. May Jehovah bless them and all good Saints.

It is so hot here that Europeans cannot walk out in the day
;

they are obliged to ride in carriages, which is my hard lot, when I

have to go from one place to another. The most delicious fruits

are grown here : food is cheap and plentiful, and every tbing

goes on quite swimmingly, Mormonisrn included.

I often think of my journeyings, and dear brethren and sisters

in Wales, and very often amuse myself by comparing the Hin-

doostannee language with the Welsh, which I have not forgotten.

For instance you call dinner, cinio ; they call it konner, and kar-

ner. Again, twenty in their language is beos, the name for

fingers in Welsh, and just the numbers in toes and fingers on a

perfect human, &c. O Babylon !

It is the general impression among Hindoos that the end of

the world is near, which they have learned from their Fakeers,

a class of mendicant priests, who say that the time is very near

at hand when the whole world will be all of one religion.

In presenting my kind regards to Presidents Phillips, Davis,

and Pugh, aud all the Saints in Wales, both known and un-

known, I desire an interest in their prayers, and in return will

pray earnestly for tbem ; and if there be any thing in the few

lines I have herein written worthy of insertion in Udgorn Seion,

I shall feel much gratitude to have it so ; and believe me to

remain most affectionately,

Yours in Jesus Christ,

Wm. Willes.

P.S.—I would mention the names of many in kind remembrance,

but as I might forget others, it is wisdom to send a general salu-

tation; but there are many when I think upon them, for whom
my heart burns with brotherly affection, who have ministered to

ray wants, have cheered me, and made me forget my proverty, &c.

"Y DRYSORFA YMFUDOL UARHAUS.

Ton—" Long time ago."

Henffych i'r wych " Drysorfa

Ymi'udol" a" pbarhaus,"

Can's trwyddi hi y mae ein Duw
Am lwyddo yn ei gais;
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Sef, casglu'i blant, fel casgla'r isr

Ei chywion bach ynghyd,

Rhag derbyn dim o'r plaau tost

Sy'n dyfod ar y byd :

Hon gasgla y cenedloedd draw
bedwar cwr y byd,

I wyub ddinasoedd Seion deg,

1 lawenhau ynghyd.

Hi ddaw a'i miloedd ar y raorr

Mewn llongau, rhag y Hid,

Ac a'u harweinia oil yn lion

I'r dyffryn gwycba'i gyd :

Gwir effaith Undeb ydyw hon r

A'i gryrn a dardd o Dduw,
Er casglu llafur enaid Crist,

Fu farw ac sydd fyw
;

Ei allu ef a'i gynghor cu

Yw y Drysorfa hoc,

Er cludo y tylodion caeth

I ffwrdd o Babilon.

Hoff destun can Prophwydi cu,

A Phatriarchiaid Duw,
Oedd gwaith y wych Drysorfa horrr

Sef casgliad dynolryw :

Trwy hon dylifa pobloedd lu

I fynydd ty ein Duw,
Gan dd'wedyd, Deuwch, awn yn by,

Er dysgu'i lwybrau gwiw
;

A golud y cenedloedd ddaw
I'r wych drysorfa bon,

Er myned a'r Saint tlodicn rhwym
O gystudd Babilon.

Daw hon a'i lluoedd mudol maith

O bell eithafion byd,

Fel nifer o gymylau mawr,
Neu golomenod elud;

Dan gann denant nr y dwr,

Mewn sain gorfoledd lion,

Gan seinio mawl i Dduw, eu Tad,

Am y Drysorfa hon:

Daw'r hybarch Lywydd Phillips ddewrr
A'i filoedd gydag ef,

I fynydd Seion, tegwch bro,

Dan ganu'n Hon eu lief.
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Sam Dnw i'r ffoedigion doeth

Yw y Drysorfa hon,

Cynnorthwy er diangfa lwyr
Rhag plaau Babilon :

Fe ddyry hon ddiangf'a lawn,

Fel gwialen Moses cynt,

I dlodion gael rnynedfa rwydd
I Seion ar eu hynt

:

Gwregysed pawb eu lwynau'n glau,

A ffoent yn awr mewn pwyll,

Can's dyry hon yrawared dda

I'r Seintiau dewr didwyll.

Doed pawb a'u seinber offer cerdd

I'w oanlyn tua thref,

Er canu am ddiangfa rad,

Ddaetb drwy'r Drysorfa gref

;

'Neillduol Seintiau Cymru gu,

Per genwch idd eich Duw,
Am ffydd eich prif Lywyddiou hoff,

Sef Phillips—Davis—Pnyh\

'Rhai hyn trwy ffydd a dewrder mawr,
Yn nghanol Babilon,

Roddasant gynnydd cyflym iawn

Yn y drysorfa hon.

Trwy ffydd y cawsant ac y cant.

Air da yn mhlith y Saint,

Am eu cyd-deimlad drostynt hwy,
I'w gwared rhag yr haint

:

Bendithied ein Goruchaf Dad
Ein tri Llywyddion hyn,

A ffydd a phob gwybodaeth lawn,

I'n cael o'n rhwymau tyn :

Gobeithiaf yn fy Nefol Dad,
Y caf ymwared lwyr

Gyda'r Stmt Phillips, Lywydd ea,

Cyn myned yn rhy hwyr.
Fjtint. » " Thos. CoNWAf.

AMRYWIAETHAU, &c.

Harddwch heb vinwedd sydd fel bedd gwyngalchedig; yc
d£g oddiallan, ond oddifewn yn Uawn budreddi.

Meddwyn.—Tra y mae roeddwyn yn llyncu gwin,y mae gwin
yn ei lyncu ef; Duw a ddiystyra y meddwyo.yr angylion a'i

dirmygant, dynion a'i gwawdiant, rhinwedd a'i gadawa, a'r diafoi

a'i dinvstria.
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Pa mor ddiniwed bynag y byddo pleserau, y mae eu dilyn i

ormodedd yn bechadurus.

Mae yn fwy doeth i edrych heibio i droseddau bycbain, nag
atnryson o'u herwydd ; trwy yr olaf yr ydycb yn gydradd a'r tros-

eddwr. ond trwy y blaenaf yr ydych yn mhell uwchlaw iddo.

DYI.EDCON AM LYFRAU ODDIWRTH Y CYNNADLEDDAU, CANGEN-
AU, AC EKEILL.AM Y CHWARTER YN TERFYNU MEDI 30, 1852.

Cynnadleddau—Sir Fvnwy, £42 lis 10|c; Sir Frycheiniog,

£5 13s 6fc; Llanelli, £11 12s 5*c ; Sir Aberteifi, £7 2s 8*0;

Gogledd Penfro, £4 4s 5fc ; Gorllewin Morganwg, £54 16s

life ; Sir Feirionvdd, £6 9s 7*c ; Sir Fflint, £1 1 5s; Sir Fon,

£12 11sl0gc; Dyffryn Conwy, 16s 9c; Sir Ddinbych, £11 18s

life; Cynnadledd Gvmreig Llynlleifiad, £2 10s l£c; Caerfyr-

ddin, £3 8s 9o. Cangenau—Dinas, £3 0s lOfc; Llanilltid, £4
15s lie ; Pontypridd £5 13s 7c ; Llanfabon, £2 5s life; Cwm-
bacb, £5 5s 4|c; Penclulwyn, 8s 6c; Twynyrodyn, 15s 3c;
Llandaf, £1 lisle; Gostwng, 7s 4c; Eglwysnewydd, 9s ; Pont-

faen,£l 12s 6c ; Caerdyf,£l3 2s 8c ; Aberdar, £16 0s 7fc; Dow-
lais, £4 8s; Hirwaen, £0 0s 0c; Cwmnedd, £1 19s J§c; Rymni,
£1 9s; Georgetown, £1 16s 9fc ; Merthyr, 18s life; Pendaren,

£4 18s 8c; Cefn, £2 I5s 6c; Ynvsgon,£2 10s 24c; Gwernllwyn,

£24s8c; Ffynnon-Tydfil, £3 6s lO^c; Troedyrhiw, 16s 7£c;

Rymni (Seisneg), 4s 3c ; Gellivaelog, £1 0s 6c; Gog, £1 9s 5c;

Aberdar (Seisnig), 2s 6c; Aberamman, £5 3s 7§c; Personau,

£2 0s 3c.—Cyfanswm, £ 267 16s 9fc.

Taliadac o Fedi 16 hvd Medi 30.—Sir Fynwy, £] 10s; Sir

Fflint, £1 10s; Sir F6n, £2 Is; Cwmbach, £1 4s; Caerdyf. £ I

10s; Dowlais,£l 14s 8Jc ; Hirwaen, 3s 3c; Georgetown, £ I Us
7ic; Mertbyr, £4 5s; Cefn, 13s 2c; Ffynnon-Tydfil, 3s 2c;

Troedyrhiw, 10s lie.—Cyfanswm, £16 16s 10c.

Rhwymo Llyfrau.—Cynghorern yr boll Saint i rwysno eu

llyfrau gyda eu brodyr, yn hytrach na'r byd. Mae y brawd

Isaac Jones, Caerfyrddin, wedi ei osod i rwymo llyfrau yn
Nghynnadleddau Caerfyrddin a Llanelli, a'r brawd Richard

Morris, Merthyr, yn Nghynnadledd Ddwyreiniol Morganwg; a

gwyddom y rhwyrnant cystal ac mor rhad a neb.

fHf O herwydd dygwyddiad anooheladwy, gorfodir ni Lorhirio

cyboeddi yr ertbygl ar " Yrnfudiad," gan y Llywydd S. W. Rich-
ards, hyd y rhifyn nesaf.

S^3 Mae atnryw ohebiaethau ar law ag a fwriadwn eu cy-

hoeddi mor Juan ag y gallwn.

^P Anfoner pob llytbyron, yn cynnwys eirchion a tbaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

J. UAVIS, ABCRAFFYDD, M ERTH Y R-TV DFIL.
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Rhif. 21.] HYDREF 16, 1852. [Cyf. IV.

YR YMFtFDIAD.

Mae tymmor ymfudiad y Saint yn agoshau vn gyflym
; y mae

llawer yn ymegnio i barotoi i adael eu cartref-leoedd, eu perthyn-

asau, a'u gwlad enedigol, i yuauno a'r rhai hyny ag ydynt yn fwy

anwyl ganddynt, mewn gwlad bellenig. Nid yw gwahoddiad Prif

Lywyddiaeth yr Eglwys wedi myned mewn un modd yn ddisylw ;

mae y newyddion sydd yn myned allan c Seion, yn ymddangos

fel pe byddent yn cludo i bob cywir galon, yr heddwch hwnw a

drig o fewn ei cbyffiniau, ac y mae dymuniad wedi cael ei ennyn

nas gellir ei foddloni byd oni ddeuant bwy yn breswylwyr yn ei

tbrigfanau, ac yn etifeddion i etifeddiaeth a sicrba iddynt ei

gogoniant tragywyddol hi.

Rhoir ar ddeall i ni fod rbai o'r cynnadleddau yn dysgwyl

symudiad mwy na hanner eu rhifedi yn y tymmor Ymfudiad

dyfodol, yr byn sydd yn arddangos mai ysbryd ymgasglu yw y
dylanwad ag sydd yn fwyaf yn y dyddiau presennol.

Ar y pwnc hwn, gan hyny, ni a ddymunwn gynnyg ycbydig o

awgrymiadau. Mae llawer wedi meddwl y gwaent aberthu y
cyfan a feddent, a myned trwy unrbyw galedi a allent ei ddy-

oddef, pe gallent ond yn unig gael eu casglu gyda'r Saint; ac

oni bai yr eigion dwfr sydd rbyngddynt, yr ydym wedi meddwl
mai prin y gellid perswadio llawer rbag cychwyn ar draed, i

ddilyn esiampl Israel pan yr aetbant allan o'r Aifft i chwilio am
wlad yr addewid,—gan gredu mai " yr byn a wnaetb dyn a all

dyn ei wneuthur."

Nid yw yr amser, pa fodd bynag, wedi dyfod otto i'r dvfroedd
21
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mawrion gael eu troi yn ol i'r gogledd, a'r cyfandiroedd a'r ynya-

oedd gael eu huno, fel y byddo prif-ffordd yn amgylchynu y
ddaear i waredigion yr Arglwydd rodio ar byd-ddi, fel ag y cym-

mer le etto pan dderbynia Seion a Jerusalem ufydd-dod oddiwrth

yr holl bobloedd ag ydynt yn trigo ar y ddaear. Mae peryglon y
dyfnder, yn gystal a threialon ar y tir, yn awr yn gorwedd ar

Iwybr y Saint pan yn myned tua Seion; ac o berwydd fod gan-

ddynt yn gyntaf i farchoijaeth y dyfnder tonawg, ni raid iddynt

o anghenrbeidrwydd gael eu hamddifadu o'r pleser o gerddeci

y gwastadedd anial, neu ddringo llwybrau geirwon y mynydd-

oedd, y rhai ydynt yn cuddio dyffrynoedd beddychlavfn ac hy-

frydol Seion oddiwrth fyd terfysglyd.

Yr ydym wedi cynnyg fod pawb a allant gael £10 y pen, i

ymfudo y tymmor nesaf i ddyffrynoedd y mynyddoedd ; ac oble-

gid y gefnogaetb a roddwyd trwy enwi y swm fechan hon, y mae

llawer yn ymegnio i fyned a'r na fuasent yn meddwl am hyny

o'r blaen. Eithr ni a ewyllysiwn adgofio pawb felly a fnriadant'

ymfudo a £10 y pen, nas gallant ddysgwyl fyned mor gysurus

a'r rbai sydd yn myned ag £20; oblegid tra mae'r swm arianol

yn cael ei lleihau, y mae y cyfleusderau o anghenrbaid yn cael

eu lleihau mewn cyfeibyniad. Nis gallant ddysgwyl cael cyn-

nifer o geffylau, anifeiliaid, a wageni i gludo eu bunain a'u

11 wytbi dros y mynyddoedd; a gwna hyn agor y ffordd yn dra

effeithiol i lawer o'r Saint i fwynbau y fraint ddysgwyliedig, a

cban lawer, hir-cbwennycbedig, o gerdded dros y gwastadedd.

Nis gallant ddysgwyl cymmeryd llawer o lwytb gyda bwynt. os

na feddant anifeiliaid a wageni i'w lusgo.

Ar y pwnc hwn y mae genym air o gyngbor i'r Saint, a byd>.

yn dda iddynt ddal sylw arno, yn gymrnaint ag mai trwy brofiad

y rbai ag ydynt wedi myned yn flaenorol, y mae i'r rhai ag ydynt

yn arcs gael eu llesoli, os byddant yn ddoeth:—Achwyniad llawer

iavvn ag ydynt wedi ymfudo hyd yma oedd, eu bod yn cymmeryd

llawer gormod o Iwyth ganddynt; ei fod nid yn unigyn drachost-

fawr iddynt, eillir yn ffynnonell fawr o drafferth a gofid ; ac

ar ol iddynt hwy ddyoddef yn erwin oddiwrth y drwg, am yr hwn

y rbybyddiwyd hwynt yn brydlawn, y maent wedi ysgrifenu'

mewn ffordd o rybydd at eu cyfeillion, fel na ddslid hwytbau yn'

yr un fasl o byn allan. Bydded y Saint yn ddoeth yn y peth'

bwn; rhagwelwch y drwg, a gochelwch ef, Gwerthwch eich ben
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gvstati haiarn-gylcbedig, y rhai a drosglwyddwyd i lawr o genedL

aeth i genedlaeth ; ac yn eu lie, mynwch flychau ysgafn, wedi eu

gwneyd yn dda, beb fod dros 40 troedfedd o byd, 20 troedfedd o

led, ac 20 troedfedd o ddyfnder; y cyfryw ag y gellwcb eu trafod

yn hawdd ar fwrdd y Hong, neu eu codi i mewn ac allan o'ch

wageni ar y gwastadedd.

Gwerthwch eich picture-frames oedranus, y rhai a roddwyd i'ch

gorhendeidiau a'ch gorbenneiniau gan eu tadau er cyn cof, ac a

drosglwyddid o byd i lawr o dad i fab, ac ysgatfydd yr unig rodd

sydd ganddo i drosglwyddo i'w biliogaeth, ac a ddefnyddid i add-

Urno rbyw lun dychrynllyd, yn arddangos rhyw anghenfil anferth

o ardaloedd ufFernol y damnedigion, neu ryw un arall o'r mil- ac-

tio lluniau, y rbai ydynt ry anfoesol i gael eu hesgusodi oddieithr

gan genedlaeth odinebus, yr hon ni fedd ond ychydig barch i

ddirnadaeth yr bil ddynol. Ac with y rbai a gymmerant fwy o

bleser i edrych ar eu Hun yn yr hen ddrych mawr pwysig a

roddodd eu hen famgu iddynt ar ddydd eu priodas, nag i ymadael

ag ef a myned adref i Seion, lie y gallant weled eu huuain yn

nrycb mawr y Nefoedd> wedi eu hadlewyrchu gan Oleuni Gwir-

ionedd—ni ddywedwn ond yn unig, " G wared ni, Arglwydd dai-

onus," oddiwrth yr holl gyfryw dduwiau a gwag-addoliad. Ac

ni a ddymunem adgoffa yr holl rai hyny ag ydynt a'u serch yn

gryfach yn y cyfryw weddillion nag ydyw yn yr ymgasgliad,

y gwna y diafol yn fuan eu gwahodd i ymgasglu i wlad He ni

chaniata iddynt i gymmeryd hyd y nod eu cyrff, heb ddweyd dim

am eu gwisgoedd gwychion, gemau, a duwiau cyffelyb ereill, ar y
rhai y rhoddasant eu calonau. Nid a ei waboddiad ef yn ddi-

sylw ; efe a ddarostwng y corff yn isel, ac a ryddha yr ysbryd

oddiwrth ofalon a phryder darfodedig y byd, i gyfranogi o'r trueni

mawr ag y bydd yr ysbryd yn agored iddo tra o dan lywodraeth

yr hwn sydd yn cadw awdurdod marwolaeth. Dylai Saint fod yn

ddoeth
;
gallant gofio er eu lies y gorchymyn a roddwyd i Israel,

*' Na fydded i ti dduwiau ereill ger fy mron i,'' gan gadw gorch-

ymynion yr Arglwydd, a byw.

Ni ewyllysienj ddywedyd dim yn erbyn y teimladau hyny o

barch a diolcbgarwcb ag y mae pob dyn yn deimlo, neu a ddylai

deimlo tuag at ei hynafiaid, a'r rhai sydd yn ei gymhell ef i

werthfawrogi mor fawr unrbyw weddillion o'u heiddo hwy neu eu

liamseroedd ; eithr ni ddylid caniatau i'r teimladau hyny rwystro
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dynion rhag cadw gorchymynion Duw. Gwell iddynt gael en

haberthu gan y Saint, os bydd aughen, er cael etifeddiaeth yp
Seion, lie y gellwch ddangos eich gwir barch i'ch henafiaid,trwy

wneyd y gweithredoedd iacbawdwriaethol hyny, y rhai a fyddant

er eu tragywyddol ogoniant. Dylai gweddillion neu wrthrychau

hynafiaethol, cyn cael eu cludo mor bell, a chyda'r fath gost

mawr, fod yn gyfryw ag ydynt yn werthfawr, ac a ellir eu troi

yn wasanaethgar yn Seion.

Byddai yn dda i grefftwyr a gymmerant offerynau, i beidio

cymmeryd ond yn unig y rhai gwerthfawr ac ysgafn, gan adael

llawer o'r rhai tryraaf ar ol, gan y gellir cael yn agos bob math o

offerynau yn y Dyffryn. Buasai yn fuddiol cymmeryd amryw

fathau o brojessional instruments.

Mae llawer wedi meddwl hyd yoia, nas gallent ymfudo beb

gymmeryd ganddynt ddigon o ddillad am bump neu ddeg mlyn-

edd, acwedi gwario eu harian i brynu yr byn a dybient oedd yn

ddarpariaeth anghenrhekiiol, hyd nes nad oeddynt wedi gadael

digon o arian i dalu am eu cludiad, ac yna yn gorfod eu gwerthu

ar y ffordd, fe ddichon am hanner eu gwerth. Mae hyn yn ein

hadgoffa gymmaint am y chwedl yngbylch " Y Forwyn Wledig

a'i hystwc odro," nes y meddyliwn y dylai y Saint ddysgu doetb-

ineb oddiwrihi. Gadewch eich stoc ddeg mlynedd o ddillad a

lledr esgidiau ar ol, ac na thybiwch ei fod yn bechod i chwi gym-

meryd ychydig o arian genych, fel y galloch noddi y gwneuthur-

wr cartrefol yn Seion, ac felly gynnorthwyo y Saint i gadw gor-

chymyn Duw i wisgo eu dillad yn syml, ac o waith eu dwylaw

eu hunain. Gallai niweidio cymmeriad dyn yn y wlad hon, os

na allai wisgo cystal brethyn teg, cystal het, a chystal botas flfas-

iynol a'i gymmydog ; a'r foneddiges na allai wisgo cystal sidan a

phali, cystal ysnodenau ar gystal penguwch, a chael ei haddurno

a chynnifer o emau a'i chymmydogesau, a edrychid i lawr ami

fel yn anghymhwys i'r cylchoedd ffasiynol neu hyd y nod gyfrifol

yn yr oes oleu hon. Eithr y rnae'r Saint sydd yn ymgasglu i'r

mynyddoedd, yn ddigon cauedig oddiwrth y byd, i'w ystyried yn

ffasiynol ac yn iawn, i ddynion a benywod beidio cyfrif eu bunain

uwchlaw eu cymmydogion ag ydynt yr un mor rhinweddol a da
;

eithr meithrin cydraddoldeb yn gystal a chynnildeb
;
gwneuthur

i ereill fel yr ewyllysiech iddynt hwy wneuthur i chwi ;
parchu a

darparu dros y tlodion; mynu gwerth dyn mewn cymdeithas yn
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adnabyddus trwy ei weithredoedd da, yn lie ei avian ; byw trwy

ddiwydrwydd, yn lie trwy fvfyrio byw bywyd segur ac anfad; yn

fyr, y mae yn iawn yno i fod yn anmhoblogaidd yn ngolwg y

byd, trwy ffieiddio balchder a phob math o ddrygioni a ymarferir

mewn oymdeithas Gristionogol er boddloni balchder a nwydau

dynion, a thrwy ddyrcbafu cyfiawnder i orunch-deyrnasu yn

mysg y bobl.

Yr ydyra yn adgofio y Saint am y pethau byn, fel y gochelont

eithafion, tra y gwneir yn ddyledswydd arnynt i ddarparu yr byn

sydd yn anghenrheidiol ar y daith ; megys dillad da a gwasan-

aetbgar, at dywydd oer a thwymn, digon o leiaf i bara iddynt tra

y byddont yn teithio, yr Lyn a fydd o cbwech i naw mis, heb

anghofio diwalliad cyfaddas o fotasau ac esgidiau gyferbyn a'r

gwastadedd; hefyd, rhai llestvi at drin bwyd, y rbai a ddylent

fod yn dra ysgafn, ac yn gyfryw a fyddont yn wir anghenrheidiol

er trin bwyd ar y ffordd. Gan fod y llestri at drin bwyd a ddef-

nyddir ar y gwastadedd mor wabanol i'r rbai o ofyuir ar fwrdd

ilong, gellir eu cael yn St. Louis efallai yn well nag yn y wlad

lion. Mae rhai llestri alcana cryfion yn dra gwasanaethgar i deu-

luoedd ar y fath daith.

Dylai y rhai hyny a olygant gyrhaedd y Dyffryn yn unig yn ol

£10 y pen, adael pob peth afreidiol ar ol, gan eu troi yn arian i'w

belpu ar y ffordd, a pheidio cymmeryd mwy na chan pwys i bob

«n, ac mewu llawer amgylchiad gall fod yn llawer llai, lie byddo

amryw blant mewn teulu. Rbaid talu am bob trosgludiad dros

gan pwys y pen, pan yn cael ei gludo dros yr afonydd American-

aidd; ac y mae yn costio saith ceiniog y pwys i'w gludo o Coun-

cil Bluffs dros y gwastadedd. Cadwed y Saint hyn yn eu cof,

a gadawent eu rubbish pwysfawr ar ol, yn hytrach na ibalu am ei

gludo hyd y Bluffs, ac yna ei weled yn cael ei daflu i afon Mis-

souri, o herwydd na allant ei gario yn mbellach.

Eithr, meddai rhywun, a raid i mi gael £10 i'm plenlyn, yr

bwn nid yw ond tri mis oed ? Rbaid, y mae yn gynnwysedig yn

y cyfrif. Mae pob plentyn dan flwydd oed yn cael ei gymmeryd

yn ddigost dros y mor; eithr pan ddeuant i drafaelu ar y tir, y
maent mewn cyfartalwch yn gostfawr; a'r gyfran bono o'r £10
na threulir ganddynt hwy, a fydd yn sicr o gael ei defnyddio gan

y lleill o'r teulu. Fe gostia braidd gymmaint y pwys i gludo y
^illad a'r feithriniaeth yi ymddibyna y plentyn arnynt, ag a wna
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i ereill; ao o herwydd y plentyn, bydd y fam ac yntau yn gofyn

cael eu cario fwy neu lai ar y ffordd, a bydd yr anifeiiiaid i'w

llusgo yn costio Brian. Y mae gwragedd a phlant bychain ar y

cyfryw daith mewn anghen o bethau nad yw ereill. Yr ydym ni

wedi enwi y swui leiaf y teimlwn yn gyfiawnhaol i gefnogi yin-

fudiad ami, He byddo cwronioedd yn dysgwyl teithio gyda

gweddeuau. Y cost i ymfudo efo y berfa-droeU, llaw-gart, ac ar

draed, nid ydym etto wedi cael allan.

Ar ol i ni dderbyu mynegiadau am y nifer a fwriadant ymfudo^

y rhai a ddylent ein cvrhaedd ni ar y cyntaf o Dachwedd, y rhai

hyny ni allant ond cael £10 neu £12 y pen a liysbysir mewn

pertbynas i'w rheoleiddiad, y swm o Brian fydd raid iddynt ei

gyru i bryDu gweddeuau, &c. Pob gweddeuau a brynir gan

drysorfa y cwmni, y rhai a fvddant oddeutu un i bob deg neu

ddeuddeg o bersonau, a fyddant o bvd yn eiddo y cwmni pan

gyrhaeddant y Dyffryn, i gael eu rhanu rhyngddyut yn ol fel y

cyfranodd pob un.

Y rhai hyny a feddant fwy nag sydd yn ofynol er ymfudo, a

wnant yn dda i dalu y dyled sydd arnynt i'r Arglwydd. Talwch

iddo eich degwm, fel y gofyna genycb, (is ydych yn chwennych ei

ffafr, ac yn ewyllysio dianc rhag cael eich dal ar y ffordd gan

genadydd o fyd arall, a'ch galw adref i setlo eich cyfrifon mewn

llys uwch. Y mae yn beth cryn arferol i deithwyr dalu arian

diogeliad pan yn cychwyn ar daith; a gallwn gymmeradwyo yn

hyderus swyddfa y degwm yn 15, Heol Wilton, fel yr unig

swyddfa diogeliad sicr i'r Saint Prydeinig a adawant y porthladd

hwn ar eu ffordd i Seion. Llawer o'r Saint ag sydd ganddynt

l'wy na £10, a roddent y gweddill yn ewyllysgar i gynnorthwyo

brawd neu chwaer; eithr i'r holl gyfryw rai y gofynem, A dalas-

och chwi i'r Arglwydd yr hyn a berthyn iddo ef? Os naddo, pa

hawl sydd genycb i roddi eiddo yr Arglwydd i arall? A ddywed-

odd ef'e y gallech barchu brawd o'i fiaen ef? Yn yr oil bethau

hyn na thwyller chwi ; eithr cofiwch fod cyfeillgarwch a'r Ar.

glwydd yn fwy na'r holl fyd hebddo.

Ar ol i chwi wneuthur hyn, os bydd genycb. arian i roddi er

ymgasglu ereill, cofiwch am y " Drysorfa Ymfudol Barhaus,"

oblegid y mae yr arian a gyfranir iddi hi, nid yn unig yn

ymfudo y Saint yn bresennol, eithr yn dychwelyd ac yn cym«

meryd ereill drachefn a thrachefn; y mae felly yn cyfateb i'w
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nenw, ac yn cynnyrchu llawer rnwy o ddaioiri wrth ymgasglu y
Saint, nag a gyflawmr trwy roddi arian lie y gwarir hwynt yn yr

ymfudiad presennol, a dim uu addaliad yn cael ei wneyd o

honynt tuag at ereill. Y rhai byny a daflant o'r neilldu bob

dybenion hunanol a phersonol, yn unol a natur ac ysbryd yr

Efengyl,ac a ymgynghorant a'u Llywyddion ynghylch y defnydd

a. ddylent wneyd o'u barian, a ddygant lawer mwy o iachawdwr-

iaeth i'r Eglwys ac iddynt eu hunain. I'r dyben hyny y rhodd-

wyd eicb Elywyddion i chwi.

Nid ydym yn bwriadu yn ein gobebiaetbau i roi annogaetbau

nad ydynt yn wirioneddol, er rnwyn cefnogi ymfudiad- Yr

ydym yn ysgrifenu i'r rhai byny ag ydynt yn penderfynu myned,

gan deimlo ei bod yn ddyledswydd gyssegredig, yr hon sydd yn

ddyledus arnynt i Dduw, iddynt eu bunaia, ac i'w plant ar eu

hoi. Y rhai hyny a ant gyda rhyw ddyben arall, a fyddant yn

dra anmharod i gyfarfod a threialon y fath daitb beryglus. Lie

y byddo unrhyw beth yn Uai na Thragywyddoldeb mewn golwg",

_nid yw yr ysbryd yn ddigon dyrchafedig i wynebu yr anbawsder-

au a orweddant o tiaen y Saint, i ddyoddef cynddaredd erlidwyr,

neu gyfarfod yn ddiddycbryn a gallu y dinystrydd ag sydd yn

ymgeisio am fuddugoliaetb ar y ddaear.

Yr ysbrydion grwgnachlyd y rhai a aflonyddent wersyll Israel

gynt, a ddygasant ddigofaint ac anfoddlonrwydd Duw ar y bobl, a

hwy a hir-ymdrabae^dent o dan ei felldith ef oblegid byny ; a pbob

ysbrydion felly ag ydynt yn barod i acbwyn oblegid triniaethau

Duw, ni chefnogir genym ni i ddilyn gwersylloedd Israel y rhai

a deithiant yn y dyddiau diweddaf. Y maent yn felldith i

unrhyw gymdeithas a ewyllysio fyw mewn heddwch. Eu lie

priodol sydd yn Mabilon tra yr arosant yn y byd hwn, ac ardal-

oedd y damnedigion pan yr elont i'r nesaf.

Mae gan y Saint sydd yn ymgasglu bob argoelion o fendithion

o'u blaen ag a ellir eu cael oddiwrtb feddiant o ddaear, awyr, tan,

a dwfr; y rhai ydynt yn rhydd i bawb, ac yn roddion Duw i

ddynion, a pba rai i ddiwallu eu banghenrheidiau tymmorol.j

,etto, ni fydd hyn amgen na magi iddynt, os angbofiant eu Duw,

.ac os na wnant i bob peth a ly wodraethant fod yn wasauaethgar i

adeiladu ei deyrnas Ef ar y ddaear, er gogoniant Duw, ac anfan-

twaldeb a bywyd tragy wyddo.1 dyn,

S. W. Richards,,
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CYHOEDDIAD!
AT BOBL CYFFIiVIAU AC YNYSOEDD Y MOR TAWEl, O BO»

CENEBL, LLWYTH, AC IAITH.

GAN PARLEY P. PRATT,

Apostol Iesu Grist.

(O'r Argraffiad Awstraliaidd, gan yr Hen. C. W. Wandell.)

[Pai bad o dud. 315.]

PARHAD O'r ANERCHIAB CYFFREDINOL, &C.

Yr ydym yn awr mewn modd difrifol yn rhagfynegi, yn enw
yr Arglwydd Dduw Israel, mai ya mhen ychydig flynyddoedd, y
gwna y byd ddwyn ynghyd a chyinharu hen gof-ysgrifau, mor
gyssegredig ac mor wirioneddol a geiriau Iesu Grist ei hun—mor
santaidd a'r Beibl ; cof-ysgrifau pa rai a ddadguddia Efeugyl

Mab Duw, dadguddiedig o leiaf i dair cenedl wahanol o'r

ddaear, trwy ei weinidogaeth ei bun yn ei gorff gogoneddus.

Ni a roddwn befyd enwau y cof-ysgrifau hyn, fel y canlyn :

—

Cof-ysgrifeniadau yr Iuddewon (y Beibl); a y9grifenwyd yn

Asia.

Cof-ysgrifeniadau gweddill Joseph, y Nephiaid (Llyfr Mor-

mon); a ysgrifenwyd yn America.

Cof-ysgrifeniadau Deg Llwyth colledig Israel; y wlad byd ya

byn beb ei dadguddio.

Y tair cof-ysgrif genedlaethol hyn, a fyddant yn gynnefinol

wybodus yn mblitb y cenedloedd, yn mhen ychydig flynyddoedd;

ac a eglurir yn wirioneddol ; a phob un o bonynt a gynnwysant

banes o weinidogaeth Iesu Grist yn y gwledydd perthynol iddynt,

i'el ag y gwnaeth ymddangos- yn wirioneddol iddynt ar ol ei

adgyfodiad. Y geiriau a lefarodd, yr athrawiaeth a ddysgodd, a'r

Efeugyl a'r ordinbadau a osododd allan ac a orchymynodd, a

fydd yn ysgrifenedig yn mhob cof-ysgrjf.

Yn Judea, efe a ddewisodd ddeuddeg o Apostolion, sef, Simon

Pedr, Andreas, Iago, loan, Philip, Bartholemew, Mathew, Thom-

as, Iago, Simon, Zelotes, a Judas Iscariot.

Yn America, efe a ddewisodd ac a ordeiniodd ddeuddeg a

Apostolion, sef, Nepbi, Timothy,, Jonas, Mathoni, Matbonibahs,



CDGORN SEION. 333

Kumen, Kumenonhi, Jeremiah, Shemnon, Jonas, Zedekiah, ac

Isaiah.

Yn ngwlad y Deg Llwyth efe, wrth gwrs, a etholodd ddeuddeg

arall, enwau y rhai a ymddangosant mewn amser priodol.

Heblaw y cof ysgrifau hyn o'i weinidogaeth bersonol ei hun,

y mae amryw wledydd a chenedloedd ereill (y rhai nid ydynt yn

dal un cyssylltiad neu adnabyddiaeth a'r cenedloedd a gawsant

y gweinidogaethau hyn, a'r He ag y dewiswyd y cor-wmau hyn),

pa rai a gawsant wybodaeth o'i farwolaeth a'i adgyfodiad, ac o

ddawn yr Ysbryd Glan. Hwythau hefyd a ysgrifenasant gof-

ysgrifau o'r unrhyw.

Yn awr, yr holl gof-ysgrifau hyn pa rai a achubwyd, ac y sydd

yn gynnwysedig o air Duw, a ddadguddir ac a ddeuant i oleuni.

Nid oes dim cuddiedig a'r nas gwneir yn hysbys: na dim dirgel

a'r nas dadguddir, ac a ddaw allan, mewn cyssylltiad ag "amser-

oedd adferiad pob peth, ag a lafarodd Duw am danynt trwy enau

ei holl santaidd Brophwydi er dechreuad y byd."

" Yr Iuddewon a gaut eiriau y Nephiaid; a'r Nephiaid a gant

eiriau yr Iuddewon. A'r Nephiaid a'r Iuddewon a gant eiriau

Deg Llwyth colledig Israel; a Llwythau colledig Israel a gant

eiriau y Nephiaid a'r Iuddewon.'' Ac fel hyn y dygir geiriau

Duw yn nghvd ac y corffolir hwynt. A'r cenedloedd hefyd y
rhai a'u hysgrifenasant, a gesglir ynghyd, ac a gorffolir. A
phethau yr holl genedloedd a ddadguddir ; a'r ddaear a orchuddir

a gwybodaeth o'r hyn a aeth heibio, ac o'r pethau presennol, a'r

pethau dyfodol ; a thywyllwch, a phenboethni, ofergoeledd, ae

anwireddau o bob math, a difianant ymaith megys y diflana

cysgod cwmwl, oddiar yr holl ddaear.

Y gofyniad a fydd, Pa beth yw y profion ar yr hyn y gor-

phwys gwirionedd Llyfr Mormon? I hyn yr atebwn : Chwiliwch

y Llyfr, a dysgwch drosoch eich hunaiu. A chwi a gewch allan

—

Yn gyntaf—Tystiolaeth y tystion.

Yn ail—Y cyssondeb, y cynghauedd, a'r gwirionedd egluradwy

o'i hanesyddiaeth, a'i brophwydoliaethau.

Yn drydydd— Symlrwydd a phurdeb ei athrawiaethan.

Ac yn diweddaf, a'r goreu o honynt oil—Dawn Ysbryd Sant-

aidd y gwirionedd, yr hwn sydd yn dwyn tystiolaeth i bob onesi

ei galon, ag a fyddo yn daer mewn gweddi, ac yn chwennych

gwybod a gwneuthur y gwirionedd.
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Gwirionedd sydd oleuni.

Goleuni sydd ysbryd.

Ooleuni a yinlyn wrth oleuni.

Gwirionedd a gofleidia wirionedd.

Gvvybodaeth a amgyffred wybodaeth.

Ysbryd a adnabydda ysbryd.

Cyffelyb a gofleidia ei gyffelyb yn mhob petb ysbrydol.

Dyma rai.o gyl'roitbiau natur yn y byd ysbrydol, ac y raaent

inor wiriuneddol, ac mor addas i'w hamlygu, ag un o gyfreithiau

naturiol y bydyssawd.

Dwy belen o arian byw, a osoder mewn cyffyrddiad y naill a'r

Hall, yn y fan a ail-adnabyddant ac a gofleidiant y naill y Hall.

Dwy fflara o dan, a osoder yn agos i'w gilydd, yn fuan a neidiant

at eu gilydd, ac a yragymmvsgant yn un. Dau ddiferyn o ddwfr

a osoder ar fwrdd, a arosaut menu dull crwn, byd oni ycbwaneg-

er alynt, fel ag yr ymelaethont ea cylch, fel, pan gyffyrddont a'u

gilydd, yn y fan a yingymmysgaot ac a ddeuant yn ddull crwn.

Felly y mae mewn pethau ysprydol. Y mae yn mbob dyn ryw

gyfran o ysbryd y gwirionedd; blaguryn o oleuni; a phrawf

ysbrydol, yr hwn os gwneir sylw manwl, gydag astudrwydd, a'i

ganlyn gan ei feddiannydd, a dystiolaetha iddo ef, ac a wna, fel

pe byddai.neidio yn mlaen gydag ias wresog o lawenydd a chyd-

ymdeimlad, i bob ysbryd gwirioneddol y cyffyrdda ag ef; tra

chyda braw o ffieiddiad, efe a adwaena gau-ysbryd i fod yn

gelwyddog. Galwch hyn yn sugn-dyniad ysbrydol, neu y peth a

fynoch; y mae felly, ac y mae yn gyfraith natur.

Yma y cynnwysir y dirgelwch o oruchwyliaeth dyn. Hyn yw
yr achos fod dyn -dan gondemciad am wrthod unrhyw wirionedd

ysbrydol, neu am gofleidio unrhyw gyfeiliornad ysbrydol. Y
mae gweithredoedd dyn yn ddrwg; y mae yn ddiofal o'i rybydd-

jwr; mae ei angel da, a'r ysbryd daionus oddi fewn, yn cael eu

tristau ; ac ar ol amryw rybyddion y rhai nid ystyrir, y maent yn

ymadael, ac yo ei adael ef yn y tywyllwcb ; y mae efe yn caru ei

eidio ; y mae yn ymlynu wrth gelwydd
; y mae yn gwrthod y

gwirionedd; mae tywyllwch yn cynnyddu yn barhaus; y byd,

cnawd, ac ysbrydion drog yn ei ddenu yn mlaen, hyd nes y
byddo i angau osod terfyn ar yr olygfa, ac arwain ei ysbryd o

ge/jllfa egwyddorol dyn, i'r cylcb nesaf, pan y bydd i'w ysbryd-

wn drwg a'i gwmpeiui ei amgylchynu mewn tywyllwcb, ac aros
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gydag ef
; y mae pob un yn rhoddi ei gyfran o'r tywyllwcb, hyd

lies y byddo cwtuwl yn ymgymroysgu a chwmwl, yn gorchuddio y
cwbl a thywyllwch anobeithio], yn tywyllu y golwg, yn gwarafun

y liygad i weled, y tafod i draethu, neu y pin i ddesgrifio.

Ar y Haw arall; y mae gweithredoedd dyn yn dda—megys ag

y dywedodd yr ysgrythyrau, " Yr hwn sydd yn gwneutbur gwir-

ionedd sydd yn dyfod i'r goleuni, fel yr eglurhaer ei weithredoedd

ef, mai yn Nuw y gwnaed hwynt"—y mae efe yn ufyddhau i'w

rybyddiwr yr bwn sydd ynddo; y mae efe yn groesawi ei fynwes

a phob egwyddor T>irioneddol a santaidd ag sydd o fewn ei gyr-

liaedd ; mae yn eu gosod niev.n ymarferiad, ac yn ceisio ych-

waneg ; mae ei feddwl yn ymeangu; y mae maes gwybodaeth yn

yroagor o amgyloh, uwchlaw, ac islaw iddo; a'r weledigaeth yn

ymestyn helaethach helaetbach; yr byn a aeth heibio, sydd

bresennol, ac sydd i ddyfod, yn ymagor i'w olwg; y ddaear,

ynghyd a'i llwythau
; y nefoedd, yn nghyd a'i phlanedau a'i

gwybodaethau; a nefoedd y nefoedd, yngbyd a'i chylcbynawg

heuliau ysplenydd, a myrddiynau o angylion, a meibion Duw,

yn ymheulio yn mhelydrau haul o wybodaeth bur a ffrydiau o

gariad a goleuni ; a phob un yn ychwanegu ato ac yn ymgym-

mysgu yn ngoleuni y naill y Hall, nes y byddont yn goleuo yr holl

fydyssawd dirfawr, yn ysbrydol ac yn naturiol ; ac y mae'r weled-

igaeth yn colli ei hun yn ei gwir ddirfawredd ar gyffiniau ei

hanfeidroldeb ei hun.

Bydded i ddyn edrych yn ol ar y rban a aeth heibio o'i fywyd,

ac adolygu yn ofalus a manwl—chwilio dyddiau diniweidrwydd

ei fabandod, ei ddynesiad cyntaf i demtasiwn, anfoesoldeb, neu

drosedd. Onid yw yn cofio iddo deimlo rhyw losgfa anhyfryd yn

ei fynwes, a diflasdod, a gwythi a gewynau crynedig, a phetms-

der; yn fyr, rhywbeth yn anghymmeradwy yn y weithred ag

oedd yn fwriadu ei cbyflawni ? Ac os byddai iddo o liyd barhau,

onid oedd y llosgfa a'r teimlad anesmwyth hyn yn cynnyddu nes

braidd achosi twytayn.

Wei, ddarllenydd, hwn oedd eich rbybyddiwr— sef Ysbryd

Duw yr bwn oedd o'ch mewn chwi. A phe buasecb «bwi yn

g randaw arno, efe a'ch cadwasai rhag pob trosedd a themtasiwn.

Ar y Haw arall, onid ydych yn cofio, lawer gwaitb yn yspaid

eich bywyd, ryw dan, a rhyw ias wresog o lawenydd, e phoetlider

by/rydj) neu deimlad o oleuui pur a phleser yn eich mynwesj ya
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cymmeradwyo gweithred dda, neu yn eich cvnnorthwyo i wneu-

thur yr un peth ? yn fyr, teimlad o bur ewyllys dda, a chydym-

deioilad caruaidd a chariad annherfynol tuag at bob dyn? a

phurdebcalon a meddwl, fel pe byddech yn dymuno gwneuthur

daioni yn wastadol, a pheidio peclm byth ? Y rhai hyn oeddynt

gymhellion gwreichionen fywiog o ddwyfoldeb o'ch mewn.

Hwynthwy oeddynt addysgiadau, cynbyrfiadau, a sibrwdiadau y
goleuni hwnw, yr hwn sydd yn goleuo pob dyn a'r sydd yn dyfod

i'r byd. Y mae yn felusach na'r mel
;
yn fwy cynghaneddol ua

pheroriaeth; yn fwy pur na diferion o wlith ar rosynau Parad-

wys
;
yn dynerach na chanwyll dy lygaid; ac yn fwy gwerthfawr

nag anr Australia. Gwynfydedig yw y rhai byny ag sydd yn ei

fagu a'i feithrin yn eu mynwesau, ac yn ei ddwyn allan yn eu

bywyd ; oblegid y mae yn darddiad allan o ffynnon bywyd tra-

gywyddol ; a'r cyfryw ag sydd yn canlyn i fyny o'r lie y mae yn
dyfod, a ddeuant at y ffynnon hyny, mor sicr ag y gwna pelydr

yr haul arwain i fyny i ganolbarth goleuni.

(I'w barhau.)

COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL
YR EGLWYS YN NGHYMRU,

A gynnalitcyd yn Merthyr, Hydref 4, 1852.

Agorwitd trwy weddi am hanuer awr wedi cleg yn y boreu, gan

y Llywydd W. S. Phillips. Yna cynnygodd y Llywydcf i R.

Morris fod yn ysgrifenydd, ac eiliwyd gan y brawd Thos. Giles.

Cariwyd. Yna canwyd yr Hymn 111," Dy Ysbryd di, &c."

Anercbodd y Llywydd Phillips y Cynghor, gan ddywedyd,

" Frodyr, y mae llawer o bethau genyf i'w dywedyd wrthych cyn

ymadael heddyw. Un peth neillduol sydd genym i'w bender-

fvnu mewn perthynas i'r Udgorn, o herwydd ei fod yn gyf-

rwng rhy fychan i gynnwys yr holl newyddion parhaas; ac y
mae yn bwnc i ni ystyried, sef pa un ai ei gyhoeddi yn wythnos-

ol, neu ynte ei helaethu. Y mae yn fendilh fawr i bob cenedl i

gael cyhoeddiad yn eu hiaith eu hunain, yr hyn sydd anhebgorol

anghenrheidiol. Y mae y Star a'r Udgorn yn y dull y maent yn

dyfod allan yn awr, yn dyfetha dylanwad eu gilydd, o herwydd

fod yr un peth yn gynnwysedig yn y naill y Hall. Mae esgeul-
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«9dod mawr yn mhlilh y Saint, trwy beidio darllen yr Udgorn,

ac y mae llawer o swyddogion yn ddrwg yn hyn, ac y mae angben

mawr am ddangos hyn i bawb, o berwydd fy mod yn wybodus

am rai nad ydynt braidd un amser yn ei ddarllen. Ein dyled.

swyddtuagat y Star a'r Udgorn yw, wrth barchn un i beidio ag

anmharchu'r Hall ; fel ag y mae llawer, wrth fod yn nghym-

deithas swyddogion uchel yr Eglwys hon, megys apostolion,

&C, yn barod i ddiystvru y rhai sydd yn is mewn swyddi. Yr

oeddwn yn meddwl yn y Gyramanfa ddoe, i ddysgu ar egwyddor

neillduol iawn, sef ar ufydd-dod : nid yw yn ddichouadwy fod

gormod o hyn; o gariad y mae ufyddbau, ac nid o ofn y rhai a

lywydda arnynt. Ni fu yr Eglwys yn Nghymru erioed mor

ufydd ag yw yn bresennol, ac y mae yn dda genyf am hyn."

Dangosodd pe bai Llywydd Cynnadledd yn rhoddi cynghor

mewn Cymmanfa neu ryw fan arall, a Llywydd Cangen yn

rhoddi cynghor yn groes iddo, mai i'r awdurdodau uchaf y mae

ufyddhau bob amser; a phe dygwyddai fod rhyw fwstwr ynghylch

hyny drachefn, eglurodd y dull o weithredu yn iawn. Ni ddylid

rhedeg at Lywydd y Gynnadledd yn gyntaf, ond siarad yn gar-

iadus a Llywydd y Gangen, a dweyd wrtho fod y peth a ddysgodd

yn groes i'r hyn a ddysgodd Llywydd y Gynnadledd ; ac yna yn

ddiau, fe ddiolcha y person hwnw i'r cyfryw un a wna weithredu

felly; yna hydd mwy o gariad yn cynnyddu rhyngddynt. Yna
darluniodd y perygl, o'r ochr arall, o weithredu yn wahanol i

hyn. Dywedodd,—" Frodyr, gofalwoh fod yr egwyddor hon yn

cael ei dysgu yn eich cynnadleddau i'r brodyr a'r chwiorydd, o

herwydd fod hon yn un neillduol, ac fod yn ammhosibl dyfod i

undeb y ffydd hebddi. Ac os cymmer y fath beth a hyn le, mae

yn anghenrheidiol i'r cyfryw un dynu y fath ddysgeidiaeth yn ol,

a hyny yn gyhoeddus, os bydd perygl yn y petb ; ni achosa hyn

ddim niwed ar ddylanwad day cyfryw; byddai yn dda i bawb

ufyddhau ar y pryd i'r cyfryw beth, oddieithr ei fod yn beryglus

iawn, ond iddyut fod yn benderfynol i'w argyhoeddi ar ddiwedd

y cynghor. Ond ni ddylai neb ufyddbau os bydd y cyfryw

ddysgeidiaeth neu gynghor, yn wahanol i'r awdurdodau a'r

dadguddiadau. Os dygwydd i mi ddysgu rhyw beth yn groes

i'r hyn sydd yn y Star, neu ryw fan arall gan awdurdodau yr

Eglwys hon, y cyfryw a ddangoso hyny i mi, O mor ddiolchgar

y byddaf iddo ; ni ddylai fod ofn ar neb i weithredu yn y dull
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hwn ; ac nid gwrthryfel a'r offeiriadaeth yw liyn, ond rheol lawii

ydyw. Peidied neb ag ysgrifenu neu ddweyd wrthyf fi, os bydd

Llywydd Cynnadledd yn dygwydd dweyd rhywbeth ailan o \ef

ond siarad ag ef yn gyntaf yn unol a'r rheol a nodais yn barod.

Ac os bydd Llywydd y Gynnadledd hono yn parbaui withwyn-

ebu, yna apelier yn uwch
; y mae hyn yn anghenrbeidiol yn

mhlitb y Saint. Peidied neb a digio os bydd rhyw frawd yn

gwrthod cymmeryd ei argyhoeddi. Yr wyf fiyn gofyn ufydd-dod

hyd at . At beth ? Dyna'r pwnc. Wei, meddai Llywydd y
Gangen, dacw ddyn, lladdwob ef—dacw siop, evvch i ladrata

—

dacw fercb, godinebwch a hi. Y mae pethau fel hyn yn neill-

duol iawn, ac ni ddylai neb eu gweithredu, o herwydd eu bod yn

groes i ddadguddiadau Dow yn yr oes hori; ond y mae rhai a

chymmaint o sel ganddynt, pe bai eu Llywydd yn dweyd wrth-

ynt am ladd,lladrata, meddwi, neu odinebu, ag y gwnaenthyny yn

union. Ond ni ddylai hyny fod, y maent y groes i'r awdurdod-

au, a'r epistolau hefyd ; canys yr ydym yn cael cynghorion yn

barhaus gan yr awdurdodau a'r apostolion am edrycb i'r Ath. a'r

Cyf., ac i weithredu yn unol a'r cyfryw ; os bydd rhywbeth heb

fod yn y llyfr hwnw neu lyfr arall, gofynwch ofyniad. Un peth

arall, o herwydd ein bod yn gyfryw rai yn yr un deyrnas, ac yur

agored i fFaeleddau, os bydd ffaeledd yn perthyn i mi, yr wyf yn

gobeithio na fydd neb yn cymmeryd hyny yn esiampl; ac ni

ddylai neb dtlilyn esiampl eu Llywyddion mewn un dull drwg,

ond yn unig rhoi esiamplau ag a ddylai pawb eu dilyn. Nid oes

neb yn berffaith yn yr Eglwys hon ; o ganlyniad mae eisieu

edrych lie y byddwn yn gosod ein traed i lawr.

Yna canwyd, " Hoff yw trigo gyda'r Saint, &c."

(Tw barhau.)

BENDITHIO.

Anwyl Fkawd Philiips,—Carwn gael eglurhad ar un pwnc,

os gwelwch fod yri dda, trwy gyfrwng yr UdgorN. A ydyw yri

iawn i'r Saint geisio gan ryw frawd dyeithr, megys Llywydd

Cynnadledd, i'w bendithio hwy, &c? Bydd hyn yn foddlon-

rwydd mawr i lawer heblaw fy hunan. Clywed siarad a ddarfu 5

mi yn mhlith y Saint a'r swyddwyr, a hyny a achosodd i mi ofyri

y cwestiwn. R. V, M,
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Mor belled ag yr wyf fi yn deall mewn perthynas i fenditbio y

Saint, swydd y Patriarch ydyw hyny, ac y mae wedi ei roddi

yn ganiatad i'r Deuddeg, ac i bersonau neillduol ereill ag

sydd yn llywyddu ar wahanol genedlaethau. Mae y Llywydd

Orson Pratt wedi ysgrifenu yn y Star, ac wedi dweyd fel y
canlyn :

— " Pan y daethym i'r wlad hon gyntaf, gwelais arferiad

yn mhlith y Saint ag oedd yn bollol gyfeiliornus, sef gosod dwy-

law arnynt i'w bendithio.'' Ni ddylai hyn fod, ond pan fyddo

gwir anghen,oddieithr ar bersonau a fyddont wedi eu neillduo ar

ryw genadiaetb. Gwelais y brawj Pratt fy hun yn gwrthod ben-

ditbio llywyddion cynnadleddau. Nid oedd y Llywydd F.'D.

Richards ychwaiih yn foddlawn i weinyddu yr ordinhad bon, ond

pan fyddai gwir anghen. Eithr yr oedd y Llywydd Taylor yn

lied rydd ar y pen hwn ; ond nid oedd hyny yn rhoddi bawl i

neb arall. Bu Lorenzo Snow yma, a gwrthododd weinyddu ar

neb. Yr wyf yn gorchymyn i'r Saint i ymddiried yn Llywydd

eu Cynnadledd, ac i gydnabod fod ganddo ef fwy o fendithion

iddynt hwy na neb arall, oddieithr y rhai fydd yn llywyddu arno

yntau. Pe deuai dyn o'r nefoedd, ni chredwn i fod ganddo fwy o

fendithion i'r Eglwys yn Nghymru, na'r hwn a fyddo wedi ei

apwyntio, oddieithr ei fod yn llywyddu arno.

W. S. Phillips.

CYSGU MEWN ADDOLIAD.

Llwyr farwaidd byll arferiad,—cas gam yw,
Cysgu mewn addoliad

;

I'n Duw, gwell rhoi gwrandawiad-

—

Ei 'wyllys Ef yw'n llesad.

Yn mhob parth mae'n warth i neb— ei hun roi

Yn nrws tragwyddoldeb

;

Ynfyd yw hyn hefyd, beb
Wylder, ond rhith duwioldeb.

Ow! pur gaeth yw pregethu—yn ddoniol-

I ddynion fo'n cysgu
;

Ni ddewisant nawdd Iesu,—

>

Hyn sy'n lladd ei weis yn llu.

Gwareder llesgwyr adwyth— a gysgant,

A gwasgiad anesmwyth,
Er eu deffro, rai diffrwyth,

Heddyw'n ffres i ddvyn ffrwyth.

Nantygwenith, Mejihyr. \V. R, Abraham',
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AMRYWIAETHAU, &c.

Bydded eich gweddiau mor ami a'ch anghenion, a'ch diolchau

mor ami a'ch bendithion.

Na lefarwch yn dda am neb yn anhaeddianncl,—nid yw hyny
ond gweniaith gwael ; na lefarwch yn dda am danoch eich

hunain, pa mor deilwng bynag y byddoch, rhag i chwi gael eich

temtio i wag-ogoniant; ond bydded cydwybod dda yn fwy gwerth-

fawr yn eich golwg na'r ganmoliaeth oreu.

I FENYWOD Y TREWLWCH.

Och, drewlwch ! hwdwch od yw,—ac hollol

Ddrwg hyllig i fenyw;
Arogl ei ffroen sydd boeu i'r byw,

, Drewedigo draw ydyw.

Ei fod yn syndod sydd,—am y difa

Fwyn dyfiad ;—mae'n g'wilydd

I fod rhianod yn rhydd
Heb anair am hwn beunydd.

Cap Coch. J. P. Prosser.

Taliadau o Hydref I hyd Hydref 14.—Sir Fynwy, £22

;

Penfro Ogleddol, £l ; Sir Feirionydd, £3 Is; Diuas, £1 Is lfe;

Llanilltyd, 10s; Llanfabon, 9s; Cwmbach, £1 3s; Pendulwyn,
8s 6c ; Twynyrodyn, 15s 3c; Llandaf, 4s; Eglwysnewydd, 9s ;

Cowbridge, 6s; Caeidyf, £1 ; Aberdar, 10s;''Aberamman, £1 10s;

HirwaeD, 3s 3c; Cwmnedd, 7s 6Jc ; Rymni, £1 0s 6c ; George*

town, 9s; Merthyr, 19s; Pendaren, 7s lc; Gwernllwyn, £1 13s 2c.

—Cyfanswm, £39 6s 5c.

E(|^r Dyraana y Llywydd Simms, o Gynnadledd Sir Fon,
hysbysu fod Hugh Jones, gwerihwr varnish, &c, wedi ei dori

ailan o'r Eglwys, ynghyd a'i wraig.

(§^T Dymunwn hysbysu ein darllenwyr fod y Perl o Fawr
Bris yn barod, gwerth Is 2c, a'i fod erbyn hyn yn nwylaw llawer

o'r Saint. Gwejir ei fod yn cynnwys mwy na'r argraffiad Seis-

nig, ac am yn agos yr un bris. Nid ym yn meddwl y bydd neb

o'r Saint heb ei feddiannu.

Llyfr Mormon.—Mae digonedd o'r llyfr gwerthfawr hwn yn
awr wedi eu rhwymo mewn croen hardd, ac yrayl y dail wedi eu

goreuro, a'r rhwymiad wedi ei wneuibiw v>> regljyturu.

lUP Dymunwn ar ein brodyr aweuyddul, os ydynt am i ni

gael gweled eu Hymnau, eu danfon yma yn ddioed, onide dichon

yr edifarhant, pan y bydd yn rhy hwyr.

^S|n Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

I. DAVIS, ABGRAFFYDD, M ERTH Y R-T YDFI L.
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Rhif. 22.] HYDREF 30, 1852. [Ctf. IV.

C YHOED DIAD!
AT BOBL CYFFINIAU AC YNYSOEDD Y MOR TAWEL, O BOB

CENEDL, LLWYTH, AC IAITH.

GAN PARLEY P. PRATT,
Apostol Iesu Grist.

(O'r Argraffiad Awstraliaidd, gan yr Hen. C. W. Wandell.)

(Parhad o dud. 336.)

AR GYFREITHIAO A LLYWODRAETHAU.

"Wedi dwyn ein tystiolaeth, fel gwir a ffyddlawn dyst o'r Efengyl,

ac o'r pethau a aethant lieibio, sydd yn bresennol, ac sydd i

ddyfod, yn awr ni a roddwn ryw addysg ynghylch cyfreithiau a

llywodraetbau dynion, a'r dyledswyddau ag ym ni yn ddyledus

iddynt, a'n dyledswyddau i'w dal i fyny, fel aelodau o Eglwys

Iesu Grist trwy yr holl fyd.

Pob llywodraeth ddynol a ganiateir gan yr Arglwydd, ac y
mae yn angbenrheidiol, hyd oni tbeyrnaso yr Hwn sydd a bawl

i deyrnasu, ac byd oni ddarostyngo efe ei holl elynion dan ei

draed.

Nid ydym 'ni wedi ein danfou i cbwyldroi y byd mewn ystyr

gwladwriaethol ; ond i rybyddio y byd o ddynesiad dygwyddiadau,

dysgu yr auwybodus, a galw pecbaduriaid i edifeinvcb.

Cyfreitbiau pob gwlad fydd ein cyfreithiau ni,yn ystyr gwladol

a llywodraethol y gair.

Yr ydym ni yu rhwym mewn dyledswydd i ufyddhau i ustus
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iaid, barnwyr, rheolwyr, llywodraethwyr, a breninoedd, y rni.

svdd a'r rheol lywodraethol yn yr amrywiol wledydd lie yr ydyrn;

yn byw, yn ymdeitbio, neu yn preswylio.

Os gwna ysbryd y sefydliadau Ewrupaidd ac Amerioanaidil

diweddar, menu pertbynas i ryddid cydsvybod, a rhyddid raewu

cwsmeriaetb, rneddwl, a liefariad, fyned yn mlaen o fuddugoliaeth

i fuddugoliaeth, ac felly agor y ffordd i'r holl genedloedd i was-

garu eu goleuni, a cbyleh-gyfnewid eu gwybodaeth; yna gadewcfa

i ni ymlawenbau yn yr unrhyw, a defnyddio y cylleusdra o fyn-

egi tystiolaeth yr lesu, a chyhoeddi Efengyl yr iachawdwriaeth, y
newyddion da o fywyd tragywyddol, lie by nag y ruae troed dyti

wedi gwneyd argraff—He by-nag y mae tristwcb, a dagrau, a galar,

ac angeu, wedi bwrw eu hanobeithiol gysgodau.

03 gwna y cynnydd parbaus yn ngwelliant morwriaeth ageraw],

a throsglwyddiad cledr -ffyrdd, a chylafaredd gwefrawl, ddilyn

yn gyffredinol ar lwybr buddugoliaelhau rhyddid,— yna, ch-wii

Saint y Goruchaf ! cliwi flenuriaid ac Apostolion Israel,

Eheded eich meddwl ar gerbyd melltenawl,

Fel chwimwth oleuni i'r pellder pegynawl

;

Esgynwch y car a'r march tanllyd carlanipg

A blaenwch y gwynt, y mae'n ddiflin ardderchog,

O'ch ol draw yn germain bo'r dirwyllt aderyn,

A'r corwynt fo'n methu ehedeg i'ch canlyn
;

Holl leoedd tywyllion y ddaear, O chwiliwch
;

A chrochlef y daran y newydd da traethwch.

Cyhoeddwch dysclaeiiaeh dydd etto i lewyrchu,
Bydd Brenin breninoedd trwy'r byd yn teyrnasu,

Ac erchwch i boen, loes, a blinder i gilio,

A gofid a thrallod yn fuan i beidio.

Agorwch y ffordd i Dywysog tangnefedd,

Gorchfyga farwolaeth mewn gallu a mawredd

;

Gorch'mynwch i dristwch i ffoi o'r trigfanau,

Khowch Jubili ddedwydd i'r holl genedlaethau.

Cyf. Dew 1 Elfrd.

Pan fyddoch yn teithio oddiwith un genedl at genedl arali,

ohwi a gewcb allan fod eu cyfreitbiau, eu crefyddau, eu hordin-

hadau, eu seremoniau, eu sefydliadau, trefniadau teuluaidd,

priodasau, &c, mewn anghydfod mawr, ac mewn amrafael k\v

gilydd, ac a chyfraith Duw.
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Ond, cofiwch mai commissiwn cyifredinol yw yr eiddoch chwi,

*> dangnefedd ar y ddaear ac ewyllys da i ddyn.

Eich gwaith chwi yw uyboeddi diwygiad cyfTredinol ac edifeir-

wch. Danfonir chwi allan fel cenadoa y Brenin—yr Arglwydd

lesu Grist, i orchymyn i bob person ag sydd wedi dyfod i oedrau

;yfrifoldeb, i edifarhau a chymrneryd ei fedyddio yn ei erjw ef er

maddeuant pechodau. Danfonir chwi allan i roddi dawn yr

Ysbryd Glan,trwy osodiad dwylaw yn yr un enw santaidd.

Chwi a ddanfonir allan i ddwyn tystiolaeth o'r gwirionedd yn

yr oruchwyliaeth hon, ac o Geidwad croeshoeliedig ac adgyfod-

edig. Chwi a ddanfonir allan i brcphwydo, a rhybyddio y byd

am bethau i ddyfod.

Chwi a ddanfonir allan i osod eich dwylaw ar blant bychain yr

aelodau sydd yn yr Eglwys, a'u bendithio, gan gadarnbau arnynt

eu benwau Cristionogol, fel aelodau ac etifeddion o gyfammod

yr addewid.

Chwi a ddanfonir allan i fedyddio'r cenedloedd, ac felly i barotoi

y ffordd erbyn dyfodiad Mab Duw. Chwi a ddanfonir allan i

osod dwylaw ar y cleifion, y cloffion, y deillion, y byddariaid, a'r

rhai cystuddiol o bob math, ag a gredant eich tystiolaeth chwi, ac

a feddant ffydd i dderbyn iachad; ie, yn wir, i osod dwylaw ar-

nynt, a'u heneinnio yn enw Iesu Grist, Mab Duw.

Chwi a ddaufonir allan i orchymyn i gythreuliaid, diafliaid, a

phob ysbryd brwnt ac aflan o bob math, yn enw Iesa Grist, i

ymadael o babellau y personau hyny a boenir ganddynt.

Chwi a ddanfonir allan i bregethu rhyddhad i'r caethion, i

rwymo y rhai ysig eu calon, ac i gysuro yr holl rai sydd yn gal-

aru, a chyhoeddi blwyddyn gymmeradwy yr Arglwydd, a dydd

dial ein Duw ni.

Nis danfonir chwi allan i ymhyraeth 4 phethau gwladol a

llywodraethol, neu sefydliadau teuluaidd a sefydlwyd trwy

gyfraith, ac a wnaed yn gyssegredig gan hynafiaeth, neu hir

ymarferiad; oddieithr cyn belled ag y byddo y sefydliadau byny

yn cytTwrdd a chydwybod, ac a gorchyinynion Iesu Grist. Pan

ddygwyddo yr olaf, rhaid i chwi ufyddhau i Dduw yn hytrach

nag i ddyn, a dyoddef y canlyniadau, neu ffoi i le arall.

P. P. Pratt,
Lljwydd Ceuadiaeib y Mor Tawel o Eglwys Iesu Crist o

Saint y Dyddiau Diweddaf.

(A gyneitbiwyd gan Morgan Jekbtms, Cefu.)
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COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL
YR EGLWYS YN NGHYMRU,

A gynnaliwyd yn Merthyr, Hydref 4, 1852.

[Parbad o dud. 336.]

Yna galwodd y Llywydd ystyriaeth y cynghor at y pwnc, saf y

Llyfrau. Dywedodd fod yn drueni na fyddai y Saint yr un mor

ddiwyd gyda'r llyfrau, ag y maent gyda'r Drysorfa Ymfudol, ond

y mae yn rhaid eu cael felly. Yr hyn a ddywedodd y Llywydd

F. D. Richards wrthyf cyn cychwyn i ffwrdd, oedd hyn :
—" Os

bydd rhyw gangen neu gynnadledd yn gwrthod talu am eu llyfrau,

na yrwch ddim rbngor atynt : dyna yr unig ffordd i'w dwyn hwy

i'w synwyrau, ac i dreio os gallant fyw hebddynt." Yna cry-

bwyllodd am y rheol a osodwyd mewn perthynas i'r Star a'r Ud-

gorn—fod y Star yn 2§c yr un unwaitb, a hod y brodyr yn

Lloegr ag oedd yn cymmeryd y Star, yn cymmeryd tair yn awr

am 3c, sef dimai yn rbagor er cael tair. Etto, dywedodd ei fod

yn penderfynu mynu cael clirio dried y llyfrau cyn diwedd y

fiwyddyn hon. Y mae pregeth y Drysorfa Ymfudol wedi ei dysgu

yn ddigon hir bellach, ac y mae wedi ei phlanu yn ddigon dwfn

yn nghalonau y Saint, ac yn awr y llyfrau yw y prif beth. Nis

gall un dyn lwyddo, os na fydd yn ymdrechu talu ei ddyled am

lyfrau; canys eiddo yr Arglwydd ydynt, ac y mae'r Arglwydd yn

gofyn ei dal am danynt. Hefyd, mae yn anghenrheidiol fod yr

holl lywyddion yn edrych fod yr holl Saint yn feddiannol ar

lyfrau yr eglwys. Mae hyn o bwys, oblegid y mae cyflawnder

mawr o gyfrolau o Udgorn, Llyfr Mormon, Ath. a Chyf., &c, yn

aros ar law ac fe ddylai pawb brynu llyfrau i'w plant a'u per-

thynasau, oblegid bydd ymofyn am danynt etto; i'e, gallaf ddweyd

y bydd ymofyn am danynt ar ol yr adgyfodiad, ac y bydd plant

yn gofyn i'w rhieui am lyfrau, byd y nod yr amser hwnw. Am
byny, dylai y cangenau a'r cynnadieddau sydd ag Udgorn,

&c.,yn sefyll ar law, wneyd i'r brodyr agsydd yn cymmeryd un,i

gymmeryd dau, a thri, o bob rhifyn. Mae llawer yn gofyn i'r

brawd Richard Morri# os oes dichon attal y Stars, &c, pan mewn

gwirionodd y gallent basio cymmaint arall ag y maent yn gym-

meryd yn awr, pe yr ewyllysient. Mae llawer ag sydd yn eym-

ineryd un, ag a allent gymmeryd tri ; ac y mae'r rbai sydd yn

symmeryd tri, yn ddigon gailuog i gymmeryd cbwech. Wel^
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<3yma y ffordd i'w pasio, ynghyd a phob llyfrau ereill. Mae yr

hen arferiad o werthu llyfrau i'r Saint yn blentynaidd iawn.

Ts'id gofyn i un pa faint a fynwch chwi, ond dweyd," Yn awr,

frawd, yr ydych chwi yn alluog i gymmeryd byn a hyn; dewcb

yn awr, cymmerwcb hyn a byn.'' Pe buaswn yn dysgu fel hyn

dair neu bedair blynedd yn o], buasech yn ffoi am y cyntaf trwy

y drws yna allan. Wei, mae perygl o fyned i eithafion ar bob

egwyddor. Mae llawer yn dweyd na allant gymmeryd dim un

Star yn eu cangen, pan y gallant gymmeryd dwsin.

Cynnygiodd y Llywydd Phillips, ac eiliwyd gan y Llywydd

Pugh, fod i bob llywydd cynnadledd i dalu ei ddyled am lyfrau

cyn diwedd y flwyddyn hon. Cariwyd trwy ddyrchaiiad dwylaw.

Yna llefarodd y Llywydd Pugh, fel y canlyn:—" Frodyr, yr

wyf yn teimlo yn llawen iawn yma, a bod yr hyn ag y mae y
Llywydd Phillips nedi ei ddweyd yn lies i ni oil, ac nad yw y
deyrnas hon yn gynnwysedig mewn gweddi yn unig, eithr mewn
gweithredu yn unol a'r cyngborion a roddir. Dangosodd y modd
i'r Saint dderbyn maeth a nerth, sef trwy fod llywyddion cyn-

nadleddau i ddweyd wrth lywyddion cangenau,a hwythau wrth

lywyddion dospartbiadau, a hwythau wrth y Saint
;
yna bydd pob

petb yn cael ei gario yn mlaen yn drefnus ; ac ni ddylai fod ofn

ar y swyddogion i gario yn mlaen y cynghorion. Pa fwyaf a

wnelo dyu yn yr Eglwys hon, mwyaf yn y byd fydd ei wobr a'i

ogoniant. A chyda golwg ar gymmeryd dau neu dri Udgorn bob

tro, nid ydyw hyny ddim gormod, ac y mae yn anghenrheidiol.

Hefyd, mae yn anghenrheidiol arnom i edrych ar ol dosparthwyr

llyfrau, fel na fyddont yn danfon llyfrau i'r rhai hyny fydd yn

gwrthod talu ; ac o hyn allan yr wyf yn penderfynu na fydd i un

gangen yn y gynnadledd yma, gael dim llyfrau os na fyddant yn
talu am danynt, a bydd raid i'r dosparthnr fod yn gyfrifol, os

gad ef i ryw rai gael llyfrau heb dal,

Cynnygiodd y Llywydd Phillips ,ac eiliwyd gan Llywydd

Davis, fod y brawd Dewi Elfed Jones i ddyfod at y brodyr Davis

a Morris i ddysgu y ffordd i gadw cyfrifon y llyfrau, fel y gallo ef

ddangos hyny i'r cynuadleddau a'r cangenau hyny lie y byddo

yn myued. Cariwyd.

Cododd holl lywyddion y cynnadleddau i fyny i ddweyd eu

ieiouladau mewn perthynas i'r UJgorn, ac yr oedd yr holl o

hooyot am ei gael allan yn wythnosol.
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Cododd y Llywydd Phillips, a dywedodd, os mae fel hyny y
mae i fod, y bydd yn ofynol cael rhagor o ffydd. Dywedodd foi

m deitnlad yntau dros ei gael allan yD wythnosol; ac os bydd i'w

gylchrediad fod yn fwy, gellir mwyhau ei gynnwysiad.

Yna cynnygiodd y Llywydd Phillips, ac eiliwyd gan y Llywydd

Pugh, fod i'r Udgorn ddyfod allan bob wythnos o ddecbreu y
tiwyddyn nesaf. Cariwyd.

Yna llefarodd y Llywydd Davis, a dywedodd ei fod yn fodd-

lawn mynu cael yr Udgorn allan bob wythnos, a hyny yn ei

araser, er gwaethaf pob peth, fel ag y mae wedi wneuthur hyd

yn hyn ; a dymunodd arnynt i feddiannu ffydd i'w werthu
;

hefyd, yr oedd yn dda ganddo weled penderfyuiad y cynghor i

dalu dyled y llyfrau. Bydd hyny o fendith fawr i'r Eglwys, ac

yn foddhaol iawn iddo ef a'r Llywyddion Phillips a Pugh, am y
bydd yn llawer gwell ganddynt i dalu aur pur i'r Eglwys, wrth

settlo cyfrifon ar ddiwedd y flwyddyn, na chyfiwyno dyled yn eu

lie. Dangosodd mai eisieu ffydd sydd er gwerthu llyfrau, fel

ynghylch pob peth aTall. Dywedodd fod llawer iawn o Lyfrau

Mormon, Ath. a Chyf, ar law ganddo ef. o eiddo yr Eglwys, ac

eisieu eu gwerthu, fel y gallom wneyd lies iddi. O ganlyniad

nid yw wahaniaeth i bwy y gwerthir hwy, ond iddynt dalu am

danynt, ac nid yw wahaniaeth pe baent yn eu llosgi wedi eu

prynu, ond gwell fyddai ganddo ef fod pob un yn cael lie?,

goleuni, ac iachawdwriaeth trwyddynt. Dywedodd mai cangen

Hirwaen oedd yr unig un ag oedd wedi clirio ei dyled cyn bod y

balance sheet wedi ei thynu, a dangosodd mai dyna fel dylai pob

cangen fod wedi gwneyd. Terfynodd trwy ddymuno bendith

Duw ar bawb yn bresennol. Amen.

Cynnygiodd y Llywydd Phillips, ac eiliwyd gan y Llywydd

Pugh, fod pob cangen o hyn allan i gael tair cypher gyferbyn au

henwau fel cangen Hirwaen. Dymunodd ar y Llywyddion oil

aro edrvch cvnted ag y dychwelent i'w cynnadleddau pa faint o

lyfrau fydd ar law gan y dosparthwyr, a mynu gweled eu bod yn

cael eu gwerthu. Bydd hyn yn ysgafnhad mawr i'r Dosparthwyr.

Hefyd, mewn perthynas a'r adduned a wnaed yn Liverpool i

gymmeryd cant o Lyfr Mormon o boh iaith, dywedodd wrth y

llywyddion am beidio a synu pe gwelent y llyfrau hyn yn dyfod

iddynt heb eu gorchymyn ; ond bydded iddynt feddiannu ffydd

i'w gwerthu yn union i'r cangenau. Hefyd dywedodd am i bawb
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adealinad ydyw un llywydd cynnadledd, nac henuriad teithiol, i

gael ymfudu ar gost y Drysorfa Ymfudol, ond fod pob cynnadledd

j wneuthur cymmaint a hyny iddynt: ac os bydd rhyw rai yn

eich cynnadleddau yn feddiannol ar arian, ac yn foddlawn rhoddi

luag at eich cynnorthwyo chwi, bydded i chwi hysbysu hyny i

mi, fel y gallaf roddi cyfarwyddyd yn y mater. Ac o hyn allart

nid oes dim benthycia, a thrafferthu i roddi receipts, a. gwneyd

cytundeb, &c, ynghylch yr amser i dalu yn ol. A'r rhai sydd yu

t-aru rboddi, bydded iddynt roddi, a pheidio eu dysgwyl yn ol.

Anerchodd y Brawd Shurtleff (o'r Dyfl'ryn) y cynghor yfc fvr

•*n Saesneg. Dywedodd fod yn dda ganddo weled y fath ddy-

lanwad da yn ein mysg, a deall ein bod ni wedi bod yu trefiiu

rhyw gynllun mewn perthynas i'r Udgorn ; dywedodd ei fod yntau

yn teimlo yr un fath a ninnau, y bydd yn llawer gwell cael pryd

bob wythncs, yn lie pob pythefnos. Bydd yn fwy o les i ni, a

byddwn yn teimlo yn fwy gwresog wrth ddarllen yr Udgorn, ae

erbyn ein bod ni yn gorphen darllen un, y mae un arall i'w gael

yn union, a thrwy hyn byddwn yn cael ein cadw yn wresog c

liyd. Dywedodd fod pawb o bonom i gael ein tieio a'n profi fel

Abraham gynt; o ganlyniad ni ddylai nab fod a gormod o'i fryd

ar ddim sydd yn y byd hwn, cnide raai yn lied debyg y bydd i ni

fethu a dyoddef y prawf. Dywedodd ei fod yn gwybod am rai

ag sydd wedi bod a'u hull fryd ar eu pethau tymmorol, ac yn

edrych ar frawd neu chwaer mewn eisieu, a thrwy hyny yn

gorfod dyoddef am hyny. Dywedodd ychydig mewn perthynas i

lywodraethu, ac ynghylch ufydddod gwraig i'w gwr ; ac nid oes

eisieu llywodraethu y rhai hyny sydd yn cadw gorchymynion

Duw, o herwydd mae y cyfryw yn llywodraethu eu hunain.

Cynghorodd bawb i dreio deall pob peth, heb fyned i'r profiad eu

hunain ; a phawb na allant heb hyny, mae yn rhaid eu rhoddi

hwy yn yr harness, i ddysgu trwy brofiad ; a phawb na fydd yn

foddlawn, mae yn rhaid eu llywodraethu hwy, &c.

Cododd y Llywydd Phillips, a dywedodd fod yr amser wedi

myned, a'i bod yn bryd diweddu, a dywedodd ei fod yn lied diolch-

gar i bawb am eu caredigrwydd a'u hymddygiad daionus.

Canwyd amryw ganeuon gar; y Brawd Thomas Edwards, ac

jna terfynwyd trwy weddi gan y Llywydd Davis.

W. S. Phillips, Llywydd,

Richard Morris, Ysyrijenydd.
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NODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMOTC.

[Parhad o dud. 320.]

Troaf yn awr at yr athra\riaethau a ddysgir yn Llyfr Mormon?,

ac edrychaf ar rai o'r gwrthddadleuon a gyfodwyd yn eu herbyn,

Y Parch. Alex. Campbell, yn ei " Ddadglymiad o Dystiolaetbau

Llyfr Mormon," tud. 14, a ddywed, " Smith, ei wir awdwr, y
dyhiryn mwyaf haerllug ac annoeth a ysgrifenodd lyfr erioed,

a ddadguddia ei evvin flforchog trwy sefydlu ei holl lyfr ar sylfaen

gau, neu ffaith haeriedig, yr hon a wna Daw yn gelwyddog;" a

hyn ydyw :
—" Duw a wnaeth gyfammod ar luddewon ar Fynydd

Sinai, ac a sefydlodd offeiriadaeth ac archoffeiriadaeth
; yr offeir-

iadaeth a roddodd i Lefi, a'r archoffeiriadaeth i Aaron a'i feibion„

yn offeiriadaeth dragywyddol; yna, medd Duw, Moses a bennoda

Aaron a'i feibion, i wylied ar eu swydd offeiriadol, a'r dyeithr-

ddvn (sef un o lwyth arall) yr hwn a ddaw yn agos, a roddir i

farwolaeth (Numeri iii, 10). Yn y 18fed ben. o Numeri, y Lef-

iaid drachefn a roddir i Aaron a'i feibion, a'r offeiriadaeth a gad-

amhawyd iddynt hwy gyda hyn o fygythiad, 'Y dyeiihr-ddyn a

a ddaw yn agos, a roddir i farwolaeth.' Ie, Iesu hefyd, medd

Paul, pe bae ar y ddaear, nis gallai fod yn ofleiriad, oblegid ei

fod o lwyth am yr hwn ni ddywedodd Moses ddim ynghylch off-

eiriadaeth (Heb. vii. 13). Felly, mor ddi-alw-yn ol oedd caniat-

ad yr offeiriadaeth i Lefi, a'r archoffeiriadaeth i Aaron, fel nad

oedd i ddyeitbr fentro nesau at allor Duw, yr hon a sicrhaodd

Moses. Felly, Iesu ei hun a gauwyd allan rbag gweinyddu fel

offeiriad ar y ddaear, yn ol y cyfreitbiau. Joseph Smith, yn ei

ddichell haerllug, a edrychodd dros ben hyn, gan wneyd i'w

arwr, Lehi, i darddu o lwyth Joseph, ac mor gynted ag y dych-

nelodd ei feibion gyda phlyg o'i achau, yn yr hwn yr eglurid ei

fod o lwyth Joseph, efe a'i feibion yn gymmeradwyol aoffrymas-

ant aberth a phoeth-offrym&u i'r Arglwydd.'

" Adeiladasant Demi yn y Byd Newydd,'ac yn mhen 55 o flyn-

yddau wedi iddynt ymadael o Jerusalem, gwnaethant offeiriad-

aeth yrhon agymmeradwya Duw. Archoffeiriad hefyd a ordeinir;

ac etto y maent yn dysgu cyfraith Moses, ac yn cymhell y bobi

i'w cbadw (tud. 146, 209). Felly yr arddangosir Duw megys yn.

sefydlu, cymmeradwyo, a benditbio offeiriadaeth newydd o lwyth

Joseph, am yr hwn lwyth ni roddodd Moses orchymyn perthya.oi.si
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offeiriadaeth. Er fod Duw yn bwgwth yn ngbyfraith Moses, os

byddi un dyu, heb fod o lwyth a theulu Lefi, ac Aaron, yn nesau

at swydd offeiriad, y byddai yn sicr o farw; etto mae yn cael ei

osod allan gan Smith, fel yn bendithio, cymineradwyo, a dal i

fyny deulu arall yn y swydd briodol bon. Gan hyny, rhaid fod

naill ai Duw Abraham, neu Dduw Joseph Smith yn gelwyddog

;

a pbwy a oeda gyhoeddi hwn yn dwyllwr ! a'r celwydd hwn a

reda trwy ei gof-ysgrif am y chwech can mlynedd cyDtaf o'i

hanes."

Y mae yn wir ryfeddol i weled arjDealltwriaeth Mr. Campbell,

mewn perthynas i'r hyn a goffeir yn y Beibl, ac yntau ar yr un

pryd yn flaenor ar gymdeithas grefyddol. Y mae yn dechreu

trwy ddywedyd i ni fod Llyfr Mormon wedi ei sefydlu ar ffaith

anwireddus : y gwr doeth a ddywed nad oes dim newydd dan

haul; ond yr wyf yn tybied,pan gafodd Mr. Campbell allan

ffaith anwireddus, iddo gael rhywbeth na freuddwydio<id y gwr

doeth erioed am dano ; am hyny, fe all yn gyfiawn hawlio y
dadguddiad o bono, os nad bod yn awdwr a gwir berchenog y
eyfryw ar yr un pryd ; oddieithr, yn wir, ei fod yn gyffyr ang-

henrheidiol yn ei olygiadau crefyddol
;
yn yr achos yna, y mae

ganddo ereill i gyfranogi o'i anrhydedd gydag ef.

A pha beth yw y ffaith anwireddus hon ? eglur mai hyn ydyw
;

y mae yn dywedyd i Dduw roddi yr offeiriadaeth i Lefi ac Aaron

yn offeiriadaeth dragywyddol, ac mor ddi-al-w-yn-ol oedd caniata-d

yr offeiriadaeth hon, pe bae neb dyeithr o deulu aral!,yr hwn a

fentrai offrymu aberth, y byddai iddo farw. Yna Crist ei hun a

gauwyd allan rhag gweinyddu megys offeiriad ar y ddaear, yn ol

y gyfraith, ac, o ganlyniad, pe bae i Dduw gymmeradwyo aberth

un o dy Joseph, pan fyddai ef yn gweinyddu fel offeiriad, megj»

y mae Llyfr Mormon yn dweyd, fe wnai Dduw yn gelwyddog.

Ac felly cafodd Mr. Campbell allan na allasai Crist fod yn

offeiriad ar y ddaear, ac etto yn yr un bennod (Heb. Tii, 15), y
dywedir ei fod yn offeiriad yn dragywyddol yn ol urdd Melehia-

edec; felly, gan hyny, yr oedd efe yn offeiriad ar y ddaear, ond

yn ol urdd wahanol i eiddo Aaron, a pbeth yw y gwahaniaeth

rhwng y ddwy offeiriadaeth yna? Offeiriadaeth Lefi ac Aaron a

berthyna i lwyth a thylwyth neillduol, yr hwn a hawlia yr offeir*-

jadaeth hou trwy ddisgyniad o dad a mam ; ond am yr offeiriadi.

aeth a gafodd Crist, mae Paul yn dweyd i ni yn Heb. (vii, S^nad,
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yw yn dyfod trwy ddisgyniad, oblegid mae heb ddisgyniad, ae

heb gy/eiriad at dad a mam: gan hyny, er i Grist darddu n

Judab, i'r hvrn lwytb ni addawodd Moses un offeiriadaeth. ettn

wedi'r cwbl yr oedd efe yn o&viriad, ond o urdd srall a niwy dyreh-

afedig nag un Aaron, sef urdd Melchisedec.

Ac « wnelai hyny Dduw yn gelwyddog, pe bae yn cyrotnerad-

\ryo offeiriadaeth un a bertbynai i lwytb Joseph ? Mr. Campbell
a ddywed felly ; ond gadewch i ni edrych beth a ddywed y Beibl

yn Barn, (vi, 1 1) ;
yno ni a gawn i angel ddyfod yn genad at

Gideon; ond pwy yw Gideon? Pa beth a ddywed yr angel

wrtho am wueutbur? Yn y lofed adnod cawn ei fod yn perthyu

i deulu tlawd yn Manesseh, ac o'r 25ain i'r 28ain adnod, fe ddr-

wedir i ni iddo gael gorchyrnyn gan Dduw i adeiladu allor, as

offryrau " poeth-offrwm, neu abertb i'r Arglwydd." Y fath dru-

«ni na buasai Mr. Campbell yno i osod yr Arglwydd yn gywir,

a'i achub ef rhag gwneyd ei hun yn gelwyddog ; oblegid chwi n

wyddoch, Mr. Campbell, i fod hyn ar ol dyddiau Moses; ac ni

roddodd efe un gorchymyn ynghylch offeiriadaetb i bad Joseph,

ydycb yn ddywedyd ; ac os oedd yn ol eich rhesymeg chwi, ei

gymmeradwyaeth o offeiriadaeth neu dderbyniad o aberth a off-

rymid gan un o had Joseph yn America, naill ai yn profi Duw
yn gelwyddog, neu Lyfr Mormon yn dwyll, am ei fod yn dweyd

iddo wneuthur felly, oni wna yr un reol y tro i'w cbyfeirio at y
Beibl ? gan hyny, Syr, wrth eich rheol chwi, yr ydycb yn rhwym
• wneuthur un o ddau beth, naill ai cyhoeddi Duw yn gelwyddog,

neu y Beibl yn ffugchwedl.

Mr. Campbell a eilw Joseph Smith yn gelwyddwr anneallus a.

haerllug; ond yr wyf yn raeddw] y gall y dyn a wnelo haeriadau

megys ucbod, gael ei adael i'w farnu gan bob dyn gonest, yr hwn
nid yspeilia ef o'i iawnderau, ond a rodda iddo yr anrhydedd o'r

teitlau a roddodd efe ar Joseph Smith.

Ond i ddangos yn hollol ei anwybodaeth yn y pwnc hwn, mi a

ddyfynaf adnod neu ddw.y.

Piul, yn Heb. v. 4, wrth ddweyd am yr Offeiriadaeth Aaron-

aidd, a ddywed, " Ac nid oes neb yn cymmeryd yr anrhydedd

hon iddo ei bun, ond yr hwn a alwyd gan Dduw megys Aaron."

Oidiwrth y gyfran ytna y dysgwn yn gyntaf nad oes bawl gan
neb roddi yr anrhydedd hon arno ei hun; ac yn ail, pe bae i

Dduw alw rbyw un, megys y gwnaeth Aaron, sef trwy ddadgudd-
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iad, fod ganddo berffaith hawl i'r hyn y galwodd Duw ef i gyf-

lawni.

Duw a wnaetb gyfamrood ag Aaron ac a llwyth Lefi, fel p© bae

i ryw un allael profi ei darddiad o bonynt hwy, y gallai bawlio

yr Offeiriadaeth trwy ddisgyniad, ac nid oedd gan ddyeitbr o lwyth

siall un bawl i weiuyddu mewn swydd ofTeiriad, oddieitbr »i alw

ef gan Dduw megys y galwyd Aaron ; a pbe bai i Ddaw alw rhyw

ddyn o lwyth Joseph, megys y gwnaeth a Gideon o Maoasseh,

neu Manoah o lwyth Dan (gwel Barnwvr xiii, 2, a 16), ac ereill

yn nliir Canaan, neu Lehi a Nephi ar dir yr America, ni wnelai

hvny Dduw yn gelwyddog, na chwailh y Beiblneu Lyfr Mormon
yn gau.

Ar dud. 16eg o'i lyfr, Mr. Campbell a ddywed, y mae gandd©

ef (Joseph Smith), fvvy o Iuddewon yn byw ya y Byd Newydd

na ellir eu cyfrif mewn un lie arall, byd y nod yn nyddiau loan

Fedyddiwr, ac a'u gosododd hwy dan freuiniaeth newydd
; y deym-

wialen gydag ef a ymadawodd o Judah, &c, a'r deddfwr oddi-

rbwng ei draed ef, gannoedd o flynyddoedd cyn dyfodiad Shiloh ;

a'r brenin Benjamin sydd ddoetbach ac ardderchocach brenin

ii8'r brenin Salomon. Ymddenirys ei fod yn cofleidio y ddi^reh

a ddywed," Pa fwyaf rbyfeddol, mwyaf crediniol yr ystori, a pha

leiaf o wir, a mwyaf o dwyll, mwyaf goleu a rhesymol yr banes."

T mae genytn yma esiampl arall o ddiffyg deall y Parch. Alex.

Campbell ;
pa fodd y mae efe yn gwybod pa nifer o blant Israel

oedd ar y ddaear yn amser loan Fedyddiwr ? Fe allai un feddwl

ei fod wedi cael dadguddiad mean penhynas i'r deg llwyth cyfr-

golledig— o'u rhifedi, eu dadguddiadau a'u Uvwodraeth; ac »s

oedd cymmeryd yruaith un teulu, a'u gosod i fyny mewn llywod-

raeth neu deyrnas wahanol, megys y cofnodir yn Llyfr Mormon,

yn gwneuthur i'r deyrnwialen ymadael o Judah, a'r deddfwr o

blith ei ddisgynyddion, beth a wnai y cymtneriad ymaith o ddeg

llwyth oddiwrth fab Solomon, a'u gosodiad hwynt i fyny mewn
teyrnas wahanol, megys y cofnodir yn y Beibl ? belli, ond profi

Duw yn gelwyddog, bid sicr, wrth loyie Mr. Campbell.

Cyf. Thomas Job.

[Dymunwn bysbysu mai dyma ddiwedd sylwadau yr Henuriad
Gibson, uc y mae yn drueni nad ysgrifenodd ragor. Ond nan
fod yr Henuriad Orson Pratt wedi cyhoeddi cymmaint ar yr an
pwnc, gall ein darllenwyr ddif'vru eu hunain yn mhellach trwy
ddefnyddio ei wailh ef.

—

Gol.1
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ELYTHYR O POTTSVILLE, AMERICA.

Pottsville , Awst 14, 1852.

Fr Anwyl Fodryb,—Wele yr ydwyf yn cymmeryd y cyflensdrs

presonnol idd eich anerch o'r America, gyda gobaith y derbyn-

iwch hwn yn eich hapusrwydd o iecbyd da, fel ag yr ydyni ni yn

psirb.au, trwy diriondeb fy Nhad Nefol. Yr ydwyf yn eich hys-

bvsu fy mod wedi cael y fraint o ufyddhau i gyfreithiau ac

ordiubadau santaidd y Duw tragywyddol. Cefais fy medyddio i

Eglwys ein Harglwydd Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf,

nos Sal, y 18fed g Orphenaf. Mae yn llawen a hyfryd genyf allu

tystiolaethu fy mod yn gwybod fy mod yn unig wir Eglwys Iesu

Grist ar y ddaear, ac y raae llawer o bethau tymmorol ac ysbryd-

<>1 yn eglur brofi. i mi mai bon yw hi; ac yr ydwyf yn benderfyn-

ol, yn nerth fy Nuw, i barhau ynddi hyd y diwedd ; ac yr ydwyf

yn dymuno arnoch oil, O Saint, am gymhorth eich gweddiau ar

fy rhaD, a cheisiaf finnau gofio am danoch chwithau yn fj

ngweddiau ar ein Tad Nefol. Fe garwn gael siarad a chwi

wyneb yn wyneb i ddweyd ein helyntion, a thystiolaethu wrth

ein gilvdd am ryfedd rbad ras ein Duw. Ond gobeithiaf na fydd

yr aniser ddim yn bir cyn y cawn gwrdd yn Seion, heb byth

ymadael mwy, ond cydfoli a gogoneddu gyda Christ ein pen yn

dragywydd. Hyn yw fj nymuniad a'm gweddi yn Iesu Grist,

Amen.

Yr ydym ni yn rghylch deg neu dcieuddeg o frodyr achwiorydd

yn ymgynnull yn y lie Iiwn at ein gilvdd i addoli ein Duw, trwjr

ei Fab, ac yr ydym yn cael o wedd ei wyneb gyda ni trwy ein

nertbu a doniau ysbrydol, yn ol ei addewid i'w Saint. Y mae yn

ein llywyddu yn y gangen fychan hon ein hanwyl frawd Thomas

Richards, a ddaeih o Ferthyr Tydfil er ys oddeutu pura mlynedd

yn ol.

Nid ydym ni yn cael clywed dim newyddion o'r Llyn Halen

yn awr, ond cymmaint ag ydym yn dderbyn oddi yna ambell i

waith mewu llythyron y Seiut, ac ambell j Udgorn. Mae y
gweithfeydd glo yn myned yn mlaen yn bwylus yma yr liaf hwn

s

a digon o waith i bawb sydd y» ei geisio
;

yr enniil yn gyffiedin

yw o 6 i 8 dolar yr wythnos. Dymunaf fy ngufio yn fawr at yr

lioll Saint, a gwneyd y llytbyr hwn yn hysbys iddynt oil. Caf-
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iwch fi yn fawr at fy ewytbyr Lewis, a niodryb Jane, ei wraig, a'r

plant i gyd, a phawb a'r a ymofynant am danaf.

Dymunaf arnocfa anfon yn ol mor faan ag y bydd modd, a

rboddi tipyn yn helaeth o banes yr Eglwys, sef pa faint yw eicb

rhif, a pbwy sydd wedi yinado i fyned tua Seion, &c. A dyroan-

af arnoch, os gwelwch yr ycbydig linellau hyn yn weddaidd, eu

cyboeddi yn yr Udgorn, fel y caffo fy holl dylwyth trwy Aber-

dar, Mertbyr-Tydfil, Sirbovvy, Tredegar, &c, gyfle i wybod fr

mod yn weithiwr yn ngwinllan ein Harglwydd lesu Grisi; a

gobeithio y gwna yr ycbydig linellau bratiog hyn ddylanwadu ar

ryw rai yn adnewyddol i ddyfod i filwrio dan faner ein Har-

glwydd lesu Grist : hyn yw fy nymuniad a'm gweddi yn ei enw ef.

Amen.

Ydwyf, eich anwyl frawd a'ch ufydd was yn yr efengyl,

Richard Richards,

YR YMGASGLIAD.

Ton—" Denis March."

Beth yw'r son dirfawr sydd,

A yw Naf yn fy nydd,

Am gael llu cein-wych cu,

Idd ei dy o'r wir ffydd ?

Ai rboi hael gynnyrch cein-wlad,

Sydd yn ei fryd a'i fwriad,

I weddw ac amddifad, a cbodiad i rai prudd !

O, ie, dyna fwriad,

A dyben yr ymgasgliad;

Mae Duw o'i ddirfawr gariad,

Yn noddu'r Saint yn wastad

:

I'w dre, o wydd pob drwg,

O olwg Babel gertb,

Efe a'u dwg yn fuan,

I'w gorlan trwy ei nerth :

Pan byddo'r plaau'n d'od yn gafod ar bob gau,

Pryd hyn fe brofa rhai beth ydyw gwaeau Duw
;

Yn dal am eu troseddau, eu llygaid syrth o'u tyllau,

Dymunant /wyniaut angeu, d'sved yntau "rhaid i'eh fyw !'
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Pryd hyn bydd y Dyffrynoedd,

I'r seintiau megys nefoedd,

A'u da a'u deadelloedd,

A'u gwyliau hedd a'u gwleddoedd,

Tra bo haul, lloer a ser, tra bo Ion tirion ter,

A bylhol fyw yn llawen, yn nhre* yr awen bir.

Dena'r swyn hynaws sydd

Gan fv Nuw yn i'y nydd,

Luoedd lion i'r wlad hon,

Sydd a'u bron 'nawr yn brudd

;

Er bod tan gysgod Ceidwad,

A chael o flYwyth ei gariad,

Yn ol pob rhag-fynegiad, a bwriad teulu'r ffydd :

Cawn yno foddio'r galou,

A moethau cain danteithion,

Heb gymmysg o ddail surion,

Yn santaidd fynydd Seion;

Pawb yn dlws, neb yn dlawd,

Nac ar frawd anffawd din

;

Dysgeidiaeth nef y nefoedd,

A'u lluoedd yno'n un,

O groesaw, ddedwydd ddydd, ysplenydd hir-ddydd haf,

Pan y cawn wynfyd braf, o'r puraf yn ein tre'

;

Da lor, o agor galon, bob rhai o'r boneddigion,

I roi o'u haur melynion, i ffyddlon weision ne',

IV rhoi yn y Drysori'a,

I'n cludo oddi yma,

Tros for i Galifornia,

'Nol cynghor y Jehofa :

Fel gwna iar, wa'dd pob cyw, dan ei g\«ar edyn gwiw,

I'w cadw rhag cawodydd, a 'sturmydd o bob rhy w.

Graig ddu. John RictURDt

PENNILLION.

Mae amser dedwydd yn nesau,

Yr Iesu a deyrnasa'n glau

O for hyd for, rnewn hedd didraul,

O godiad hyd fachludiad haul.
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T gareg dorwyd nid a Haw,
Yn deyrnas gref yn fuan daw;
Y ddelw a'i gogoniant mawr,
Malurir hi fel llwch i'r llawr.

Holl draddodiadau'r byd yn awf,
A noddfa twyll y gelyn mawr,
Daeth dydd o ymlid ar eu rhan,
Ni feiddiant lechu yn un man.

'R ynysoedd pell a ddont cyn hir

I feddu a chofleidio'r gwir;

Ar dywyll leoedd daear iawr,

Ymdaenodd dydd o nefol wawr.

Fel goleu'r dydd o'r dwyrain draw,
'N fwy fwy ei nerth a'i lewyrch daw;
'Run modd—amen, medd P enaid cun,
Y bydd dyfodiad Mab y Dyn.

tyred, wynfydedig ddydd,
1 roi anwyliaid Duw yn rhydd

;

Dysclaerdeb dy ddyfodiad claa
A wna i'm calon lawenhau,

I lawr, i lawr daw Babilon,

Gorseddau'r byd a syrth o'r bron

;

Y trais a'r gormes mwy ni bydd,
A phlant caethiwed ddont yn rhydd.

Holl freniniaethau'r ddaear hon,
Coronau beilchion byd o'r bron,
'R amherodraethau, er eu maint,
A ddeuant oil yn eiddo'r saint.

Daw'r saint yn rhydd o'r cystudd mawr,
Ni welir un yn wylo 'nawr;
Eu hocheneidiau'n ganu sydd,
A'u galar dwys yn foliant fydd.

Griddfanau'r saint, a'u galar oil,

Ni chlywir mwy—ant byth ar goll;

Y nef a'r ddaear lawenhant,
A'r bydoedd gorfoleddu wnant.

Dewi Elfed.

AMRYVVIAETHAU, &c.

Na arferwch eich hunain i lefaru llawer, a chyn y llefaroch
ystyriwch ; na oddefwch i'ch tafod redep o flaen eich symvyr a'ch
barn; os na fydd y galon yn rhagfyfyrio, bydd y tafod o angheu-
rheidrwydd yn fyrbwyll.
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Btdded i ni sylwi yn ofalus ar y rhinweddau da yn mha rai y
mai ein gelynion yn rbagori arnom, ac ymdrechu rhagori arnynt
hwy trwy ochelyd yr hyn sydd feius, ac efelychu yr hyn sydd
ganmoladwy ynddynt.

Na ddiystyrwch each iselradd mewn pethau tymmorol ; canys
dicbon eu bod yn rbagori arnoch mewn doniau meddyliol.

Yr ydys wedi sylwi yn gywir, mai yr atheist yw y dyn mwyaf
hygoelus yn y byd mewn un pwnc, gan ei fod yn credu fod y
bydyssawd wedi cael ei ddwyn i fodoliaeth trwy effaitb dam-
waiu.

PENNIIXION.

O frodyr a chwiorydd cu,

Mor hoff i'w cwrdd mewn bedd
;

A'r saw! a fedda galon iacb,

All ddangos si viol wedd.

Yr hwn fynwesa drais a brad,

Nis gall e' fyw'n gytun,

Na rbyngu bodd ein Nefol Dad ;

Mae'n uffern iddo'i bun.
Georgetown. Mary-ann.

Taliadao o Hydref 15 hyd Hydref 28.—Sir Fynwy, £3
Llanelli, £9 12s 6c; Dyffryn Conway, 15s 3o ; Sir Ddinbych

j£3 ; Diuas, 8s; Llanilltyd, 10s; Pontypridd, £1; Aherammau
]7s; Hirwaen, £1 ; Georgetown, 15s 9^c; Merthyr, 10s; Csfn

17s 2c; Ffynnon Tydfil, 3s 9c ; Troedyrhiw, Is 7c.—Cyfanswm
£22 11s0^c.

Cynnadleddac y Gogledd.—Cynnelir Cymmanfa Sir Fflint

ar y 7fed o Dacbwedd ; Sir Ddinbycb, ar y 21ain ; Dyffryn
Conwy, ar yr 28ain ; Sir Fon, ar y 5med o Ragfyr ; a Sir Feir-

ionydd, ar y 12fed.

Ymfddo.— Bydded i bawb a fwriadant ymfudo yn nechrea y
flwyddyn, ddanfon eu rhag dal,eu hoedran, celfyddydau,preswyl-
ibd, &c, i'r Llywydd Phillips, yn ddioed. /

Gwall.—Yn nbud. 327 o'n rhifyn diweddaf, diangodd y gair
u troedfedd" yn lie " roodfedd," mewn rbai argraffiadau, pan yu
desgrifio maintioli y blycbau at ymfudo. Gobeitbiwn nad oes

neb wedi gwneyd blycbau o'r maintioli a nodwyd (trwy ddiofal-

wch " d -1 yr argraffydd''), rhag iddynt gael eu temtio i fynu
hwylbrenau iddynt, a threio ymfudo yn eu blycbau, ac felly bod
yn syndod i holl bysgod y mor !

^T Anfoner pob llytbyron, yn cynnwys eirchion a tbaliadau

;

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.
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I. DAVIS, ARGRAFFYDD, M EKTH TR-T YDF1L.
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Rhif. 23.] TACHWEDD 13, 1852. [Cyf. IV,

OFFEIRIADAETH.

Mae dynion yn eu huchelfryd wedi bod erioed yn ymgeisio am
awdurdod, er llywodraethu ac ymarfer dylanwad meistrolaidd

dros eu cyd ddynion; ac yn gyffredin ychydig iawn o sylw

sydd wedi ei dalu ynghylch y dull a'r modd y daetbant yn fedd-

iannol ar y fath awdurdod, ac wedi ei gael, nid yw bob aroser

wedi ei ddefnyddio gyda golwg gywir at les neu iachawdwiiaeth

dynolryw. Mae yr awydd hwn, yr ydym yn cyfaddef, yn un tra

naturiol, oddiwrth y (faith fod dyn wedi ei fwriadu gan Dduw,

a'i gyfaddasu yn ei gyd gorffaliad i fod yn llywodraethwr i raddau

mwy neu lai yn yr ainryw raddau a fodolant, o fod a Uywodraeth

ar ei nwydau, ei dueddiadau,a'i berson ei hun,hyd at fod a Uyw-

odraeth ar deulu, Mwytb, cymdeithas neu gydwladoldeb, talaeth

neu genedl, amherodraeth neu deyrnas ; a dichon i'w uchelfryd

hyd y nod chwennyoh llywodraethu y byd, neu megys Duw,

I ysgwyd teyrnwialen dros fydoedd aneirif.

Nid yw pob awdurdod yn deilliaw yn uniongyrcbol o'r ua

ffynnonell, eithr y mae yr hawl gyfreitklawn o Lywodraeth yn

Offeiriadaeth Duw. Mae gormeswyr a tbraws-feddianwyr, dan

y teitlau o Amherawdwyr, Breninoedd, a Llywodraethwyr, yn

meddu Uywodraeth ar y ddaear, yr hon a gafwyd, ac a gedwir?

trwy y cleddyf a thrwy waed, yr hyn oil sydd yn draws feddiant

o awdurdod, a ennillwyd trwy allu, ac nid trwy hawl. Mae hyd

y nod swn y gair Offeiriadaeth, i bob dyn a fedd ddrychfeddwl

cywir am lywodraeth Duw, yn rhoddi syniad ag 6ydd naill ai yn

dvrehafu ei enaid gan lawenydd, neu ynte, os nad yw ef yn teirala

23
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fod ei ddylanwad o fewn ei gyrhaedd, ei roi i fyny i anobaitfr,

Mae yn arwyddocau hawl ddwyfol i lywodraethu a rheoli, yrx

cael ei hymarferyd gan Dduw, a'i rhoddi i bwy bynag a ewyllysicr

Efe; a phan fyddo dyn yn ei dal, trwy ei gymuieradwyaeth Ef,

y mae yn rhagori ar bob awdurdod arall, a chan hyuy ni ellir yn

effeithiol ei galw i gyfrif gan un arall. Mae yr bawl lywodr.

aethol hon mor ddiogel, felnas gall neb gymineryd ei banrbydedd

neu ei hawdurdod iddo ei bun, canys y rnae Duw yn galw y neb a

ewyllysio, ac yn cyfranu iddo yn ei ffordd apwyntiedig ei bun; o

ganlyniad nis gall neb ei cbael heb gredu a chyfaddef fod cyf-

jwng o gyfrinacb uniongyrchol rhyngdd<» ef a'i Dduw; a phob

dyn ag a elwir megys Aaron, trwy JJitUguddiad uniongyrcbol, ac

a ordeinir i'r Offeiriadaetb 6antaidd, a ordeinir er mwyn dynion,

inewn pethau perthynol i Dduw, fel y dyger cyminod oddi

amgylcb.

Dysgwn wrth hyn fod yr Offeiriadaetb yn gweini mewc per-

ffaitb gydgorffoliad neu lywodraetb, oblegid ei bod yn lywodraeth

a ordeiniwyd ac a gynnelir gan Fod perffaitb : y mae yn awdur-

dod santaidd a cbyfiawn, oblegid ei bod yn gweini mewn pethau

pertbynol i Dduw, ac yn cyfranogi o'i boll briodoleddau Ef. Y
mae yn rhesymol, ynte, i ui benderfynu y gofynai Duw ufydd-dod

a pbarch i gael eu talu i'w lywodraeth Ef lie bynag y ceid hi, ac

y dylai y rhai sydd yn dal yr Offeiriadaetb gael eu cydnabod fel

ei genadon ef.

Ar bwnc mor hunan-eglur, nid oes anghen i ni ymresymu yn

mbellach er ein hawdurdodi i sylw, fod yn rbaid, mewn gwein-

yddiad o gyfraith berffaith, fod ufydd-dod perffaitb i'r gyfraitb

bono, oddiwrth y deiliaid a lywodraethir ganddi; pe amgen, y

gyfraith a droseddid, am yr hyn y byddai raid i'r troseddwr roddi

iawn : oni bai mai felly y mae, ni chawsai anihydedd y gyfraith

eiamddiffyn; eithr y mae cyfraitb Duw, gan fod yn berffaith,

nid yn unig yn darparn er iacbawdwriaeth pawb trwy drugaredd,

ond y mae hefyd yn arfog a chyftaumder, fel y byddo i'w buchaf-

iaetb gael ei ddal i fyny trwy fesur allau daledigaeth gyfiawn i'r

troseddwr.

Mae yr Offeiriadaetb hon yn awr yn mhlith dynion ar y ddaear.

ac mewn gweilbrediad llwyddiannus er eu hiachawdwriaeth. Bu

y Brenin ei hunan, yr hwa sydd yn dal pob awdurdod yn yr

Offeiriadaetb hon, ar y ddaear er ys rnwy na deunaw cant o Sjn-
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yddoedd yn ol, ac efe a ddymunodd deyrnasu trwy ei rhinwedd,

eithr dynolryw ni oddefasant iddo. Yr oedd efe yn santaidd,

eitlir yr oedd dyDion mur ddrygionus fel Da allerit werthfawrogi

ei ddaioni, na'i awdurdod
;
gan hyny, dyfethwyd ef ganddynt, ac

ni adawsent iddo fyw ar y ddaear. A pha beth fu y canlyniad ?

Y gallu santaidd a'r dylanwad achubol bwnw a feddiannai efe,

a gawsant eu rhoddi ganddo i ddynion, y rbai nid oeddynt raor

berffaith ag ef ei bun, ac efe a'u hordeiniodd hwynt i fod yn gyf-

rwng o'i allu, fel ysgatfydd y byddai eu llafur a'u gweinidogaeth

hwy yn fwy cyfaddas i sefyllfa isel, wael, a diraddiol y sawl ag

oeddynt i'w derbyn, ac o herwydd byny, i gael eu gwerthfawrogi

yn well na'i lafur a'i ddybenion Ef.

Nid yw meddyliau dyninn yn gyffredin wedi eu cyfaddasu i

dderbyn gweinidogaeth bodau perffaitb
;
gan byny gweinyddir i

bob gradd o ddealltwriaethau gan y nesaf uwchlaw iddynt mewn
medrusrwydd, gallu, a gogoniant, yn gyffelyb i ffordd y bywyd i

Sant, yr hon sydd o ras i ras, ac o ffydd i ffydd, gan fyw ar yr

hyn sydd o ran hyd nes delo yr hyn sydd berffaith. Pan fyddo

liywodraeth Duw wedi ei sefydlu yn hollol ar y ddaear, trwy gyf-

rwng uniongyrchol dynion ac angylion dan arolygiaeth Duw ei

hun, ac wedi ennill yr oruchafiaeth mor bell ar y galluoedd

gwrthwynebol, ag y gallo person y Brenin fod yn ddiogel yn
mysg dynion, a chael ei ddyledus anrhydeddu ganddynt, yna efe

a ddaw etto i deyrnasu, a dwyn yr hyn sydd berffaith; yna y
mwynheir dydd cyffredinol o heddwch a chyfiawnder gan y rbai

hyny a etifeddant y ddaear ; canys y mae'r Brenin wedi arfaethu

y bydd i bawb'nas gallant oddef ac anrhydeddu y perffaith wein-

yddiad o'i gyfreithiau yn y dydd hwnw, gael ei ddinystrio oddiar

y ddaear.

Yn ol esiamplau ag a roddir yn yr ysgrythyr Ian, ac a welwyd

yn wir gan lawer o'r Saint yn yr oruchwyliaeth bresennol, gelwir

dynion i dderbyn yr Ofleiriadaeth, a thrwy ei phwer cyflawnant

rhyw -waith neillduol i ba un yr ymddangosant fod wedi eu cyfadd-

asu, ac ar ol hyny goddefir iddynt i ddianrhydeddu yr Offeiriad-

aeth hono trwy ddefnyddio y dylanwad a ennillasant, er arwain

ereill ar gyfeiliorn ; a thrwy hyny y mae dianrbydedd a gwarth

wedi ei ddwyn ar amserau ar y rhai a'i bystyriai yn ddyledswydd

i wrandaw ar eu cynghor. Trwy gael eu galluogi felly i gyf-

lawni eu dybenion trachwantlyd, trytbyll, ac angbyfreithlawn,
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y maent wedi dwyn gwarth a dyoddefaint ar ereill, tynu digofainJ

Duw ac anghymmeradwyaeth ei bobl arnynt eu hunain,,acy

mae gallu yr Offeiriadaeth wedi ymadael yn llwyr oddi wrtbynt,

canys ni wna ei rhinwedd aros gyda y rliai byny a dorant ei

cbyfreitbiau,

O berwydd y ffeitbiau byn, ac anmherffeitbderau ymddangos-

iadol dynion i'r rhai y mae Duw yn rboddi awdurdod, y gofyniad

a ofynir weithiau,—Pa mor bell y mae, ufyddrdod p'H rhai sydd

yu dal yr Offeiriadaeth yn ofynol ? Mae bwn yn ofyniad tra

phwysig, ac yn un a ddylai gael ei -ddeall gan yr holl;Saiat.

Wrth geisio ateb y gofyniad hwn, ni a ewyllyaiwn a>lf*adrgdd»jyn

fyr, yr byn a ysgrifenasom yn bared, sef fod ufydd-dod ewyHys-

.gar i gyfreithiau,:Du,w, pan yn oael ea gweioyddu gan yr .Offeir-

iadaeth, yn anhebgorol i iaohawdwriaeih ; eitbr ni a ewylly*iwn

yebwanegn yn mhellach, fod diogeliad -addae rbag yr, awdurdod

lm-n yn.-bodoli ev lle>s.-pawb, ac nas ;gofynir i neb ymostwng yn

ildof-h dallri ddjn qblegid fod ganddo gyfran o'r Offeiriadaeth.

Yr ydyaa wedi .elywed.dynionMSjsdd yn dal yr Offeiriadaetb yn

«sylw1, yjgwuelent hwy unrbyw beth (y dywedid wrtbynt am ei

wneyd gan y rhai a lywyddent arnynt, .pe'gwybyddent ei fed yn

qyfeiliornus : eitbr y mae y fath afydd-dod'a byn yn waeth >m.k

ffolineb i ni
; y mae yn gaethwasanaeth o'r fatb waethaf; ac ni

Jdvlai dyn a: ddiraddiai ei hun felly, ha-wlio rhenc yn mblith

/bodan deaUgar, hyd nes y troa oddiwrtb ei ffolineb, fiuasai dyn

i Dduw,yrhwiaa geisia, aohubei gyd-ddynion, yn ffieiddio y

drycbfeddwl o weled arall.yn myned yn gaethwas iddo, yr bwn a

feddai gyslal bawl ag yntau i ffafr Duw
; yn by trach efe a ddew-

•i»ai ei>weled yn sefyll yn ei ochr, yn elyn cyfammodedig i gam-

wedd, cyhyd ag y ceid lie iddo yn mblith dynion. Ereill, yn yr

yinarferiad eithafol o'u hawdurdod hollalluog (!), ydynt wedi

dysgu fod y fath ufydd-dod yn anghenrbeidiol, ao nad oedd wa-

haniaeth pa beth a ddywedid wrth y Saint gan eu Llywyddion

iamwnenthnr, y dylent ei wneuthur heb ofyn dim cwestiynau.

Pan fyddo Henuriaid Israel yn ymbleseru cyn belled yn y

dychymmygion eithafol hyn am ufydd-dod, ag i'w dysgu i'r bobl,

yr aclios yn gyffredin yw oblegid ei fod yn eu calonau i wneuthur

camwedd eu hunain, ac yn dymuno palmentu y ffordd er cyf-

lawni y camwedd hwnw ; meu ynte, oblegid eu bod wedi gwneu-

thor eamwedd,.ac yn chwennych defnyddio cochl eu hawdurdod
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i'w orchuddio a hi, rhag iddo gael ei ganfod gan eu huehelach, y
rhai a ofynent lawn oddiar eu dwylaw.

Ni a ewyllvsiwn ofyn, I ba ddyheny rboddir yr Offeirialaeth

i ddynion ? Fel y byddo hawl ganddynt i weinyddu cyfraith

Duw. A oes hawl ganddynt o ganlyniad i wneyd y gyfraith hono

yn ddirym ? Nac oes, yn ddiau. Pan fyddo cyfraith Duw wedi

myned allan o'i enau ei him, ac wedi ei thraethu trwy eneuau ei

Brophwydi a'i Apostolion, gan ddywedyd, "Na ddywed gelwydd;"

pwy a all ddywedyd trwy bwer ei Offeiriadaeth, Ti a elli ddywed-

yd celwydd, a bod yn gymmeradwy ? Mae yr Arglwydd a'i Bro-

phwydi wedi traethu yn gyfraith i'w bobl, "Na wna odineb.''

Yaa pwy a all ddywedyd, Ti a elli odinebu, ae ni fydd yn un

peehod ? Y niae yn ysgrifenedig fel cyfraith i'r Saint, " Na
ladd." Yna yr ydym yn gofyn etto-, Pwy a all ladd a chael

inaddeuant? Ac yn y cyffelyb iod^l y gellid gofyn ynghylch holl

gyfreithiau Duw, Pwy sydd a hawl i'w gjvneyd yn ddirym ? Ni«

gall neb alw yn ol y gorchymyn ond yr Hwn a'i rhoddodd ; ac

nis gellir mathru cyfreithiau Duw yn dxiigospj neu eu galw yn ol

gan awdurdod llai na'r hon trwy ba un y gwnaed hwynt. Y mae

yn ysgrifenedig am Dduw, nas gall ddywedyd celwydd; yna nid

oes achos i neb feddwl y cym-meradwya Efe hyny trwy ei awdur-

dod ag sydd ar y ddaear; ac nid mab dyn yw Efe i edifarhau,

ac o ganlyniad efe a amddiffyna y gyfraith trwy yr hon y llywod-

raethir ei dfyrnas. Os meddylia rhywrai y gallant roddi cyng-

horion i foddhau eu chwantau, neu ateb dybenion tracbwantlyd

a dywedyd, " Nid oes neb yn ein gweled," tra y byddont yn ym-

fwynhau ynddynt, ac yn yuihyfrydu mewn peehod fel tamawl

melys, hwy a gant allan etto gyda thristweh, fod llygad nad yw

byth yn cysgu wedi bod ar eu llwybr, ao y gwua yr Hwn sydd yn

gweled yn y dirgel ddwyn i'r amlwg, a thalu ar gyhoedd i bob

dyn yn ol ei weithredoedd,pa un bynag a fyddont ai da ai drw.g.

Pe gallai dyn gael cymmaint o awdurdod a'r Hollalluog, ni

awdurdodai hyny ef i wneuthur ar gam, na chynghori arall i

wneuthur ar gam; a'r dyn a weinyddo gyda phleidgarwcb, er

mwyn cuddio drygioni, a ga allan y cymmerir ei oruchwyliaeih

oddi wrtho.

Wrth weinyddu llywodraeth Duw, y mae tair plaid yn dal per-

tkynas a hyny, sef, y deiliad a lywodraethir, y person a lywod-

raeiba, a'r person trwy ganiatad neu trwy gytnmeradwyaetb yr
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hwn y mae hwnw yn Uywodraethu. Pe gofynid i ryw ddyn gaa

ei Lywydd am droseddu rhyw eyfraith adnabyddus, neu os na

byddai yn boddloni ar y cynghor a fyddo yn roddi, ni ddylai efe

wrthryfela yn gyhoeddus yn erbyn y Llywydd hwnw; eitbr os

na allaut weled lygad yn llygad, efe a ddylai apelio yn ddirgel

at yr uwch awdurdod neu'r Llywydd nesaf, a He byddo tri felly

yn cael eu dwyn ynghyd ag fo yn meddu ysbryd i weithredu un-

iondeb, uniondeb a ffyna, a chaiff cydgurdiad ei feithrin. Tra

byddo cyromeriad llywodraeth Duw felly, fel y byddo ei hanian

a'i rheolaeth yn tueddu i ysgubo drygioui oddiar y ddaear, nid

oes eisieu i bersonau feddwl ymesgusodi am gyflawni gweithred

anghyfreithlawn adnabyddus, yn unig oblegid eu bod wedi eu

herchi gan arall i'w chyflawni
;
pe gwnelai y fath esgusawd a

hyn gyfiawnhau, ni fuasai achos i neb ddyfod dan gondemniad ;

canys buasai dynion yn sicr o gael allan rywun ar yr hwn i r»i

eu baich o bechodau. Mae y dydd wedi dod pan y gall pawb

ddysgwyl cael ateb am eu pechodau eu hunain, heb gynnyg eu

cuddio ag Offeiriadaeth arall.

Mawr yw cyfrifoldeb y dyn hwnw a elwir i roddi cynghor ag

sydd yn dal perthynas ag iachawdwriaeth arall; a phan gaffo y
cyfryw gynghor ei roddi, dylai fod o'r fath nodweddiad pur, ag a

alio yr awdurdodau uwchlaw iddo ar y ddaear, ac angylion, yn

nghyda Duw, ei gymmeradwyo. Yna ni fydd achos iddo ef ddin-

ystrio ei ddylanwad a'i awdurdod ei bun, trwy ddweyd wrth ereill

nad pechod fydd iddynt odinebu, dweyd celwydd, neu ladrata, &c.

&c, pe dywedid wrthynt am wneyd hyny gan yr Offeiriadaeth, a

thrwy hyny wyrdroi ffyrdd uniawn yr Arglwydd, a dwyn gwarth

ar anrhvdedd ei achos. Nid yw yr Arglwydd yn gofyn y fath

ymddiried a hyn yn ei Offeiriadaeth, na dynion da ychwaith ag a

fo dan ei dylanwad. Nid yw yr Offeiriadaeth byth yn hawlio

camwri oddiar law arall, er y gall dynion sydd yn dal yr Offeir-

iadaeth hawlio hyny, fel ag y mae weithiau wedi dygwydd, ac am

yr hyn y cawsant ddyoddef. *>£>•>

Lie y byddo awdurdod Duw, yno y dylai ymddiried pawb gael

ei osod, yn ddigonol i ufyddhau ei chyfreithiau, ond nid i'w tori;

canys nid ydyra ni etto wedi deall fod ganddi ddigon o allu i

achub y troseddwr yn ei bechodau. Mae rhai dynion wedi bod

mor ddoeth & meddwl fod yV ychydig awdurdod a feddent hwy, yn

ddigonol iddynt er troi cyfraith a dadguddiad o'r neilldu,a mesur
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stTlan g\fiawnder a barn ar eu cyfrifoldeb eu hunaiQ. Eitbr yu

y diwedd hwy a gawsant allan fod y cyfrifoldeb hwnw yn fwy

nag y gallasent ei ddyoddef.

Nid yw yr ystyriaetbau hyn yn cael eu dwyn yn mlaen gyda'r

meddwl o fesur terfynau awdurdod ddwyfol, canvs ni all neb gael

iaith i ddesgrifio helaethrwydd breintiau ac awdurdod yr Offeir-

iadaeth; oblegid ei hamgyffred yn gyflawn, fyddai amgyffred

Duw. Eitbr y maent yn cael eu cynnyg gyda golwg i'r Saint

gael eu barwain i ganfod y medrusrwydd a'r doethineb a amlygir

yn ei chorffoliad ; mor ddiogel y mae yn cael ei gwylio rhag twyll

dynion, a'r anmhosiblrwydd i becbod lwyddo lie y gweinyddir hi

yn ddyladwy a doeth, ac nad oes acbos i neb gael eu twyllo os

byddant yn deall yr hawliau a'r breintiau y mae yn sicrbau

iddynt: yna, os na fyddant yn gwneyd defnydd o'r lrawliau hvny,

hwy a adewir yn ddiesgus. Dylai arferiad gormodol o awdurdod,

raewn achosion o'r fath bwysigrwydd,ac ar faterion o'r lath bwys

anfeidrol, gael eu gochelyd yn ofalus, pan yatyriom fod yn rhaid

i bob un roddi cyfrif cj-wir o'i *oruohwyliaetb.

Mae rhai wedi tybied mai pa fwyaf o awdurdod a feddo dynion

vn nheyrnas Dduw, mai mwyaf a gyd yw eu rhyddid i aumharchu

«i gyfreithiau Ef, a bod«u mawredd tmy yn gynnwysedig yn eu

tireintiau braidd annherfyool, y rhai a'u gadawanit hwy yn ddi-

reolaeth; eithf y mae bon yn dyb gamsynioL Y rhai ag ydynt

fwyaf mewn awdurdod, 6ydd dan y reolaeth fwyaf; mae cyfraith.

eu cylch hwy yn fwy nag eiddo y rhai ag ydynt yn is mewn

awdurdod, ac y mae rheolaeth a cfaosgp y gyfraitk bono yn fwy

mewn cyferhyniad; *> ganlyniad,y maienit hwy dan fwy o rwymau

j amddiffyn rhinw«dd cyfraith a sefydliadau Duw, pe amgen nis

gellid gasod ymddiried ynddynt, a'*«aulyniad fuasai diffyg yin-

ddiried a drwg-dybio.; an foddlonrwydd a geid yn llechu yn mhob

rhodle mewn cymdeithas, a bhrwy ddadgyssylltu felly rwymynau

undeb, profai yn ddinystr i ainrbyw bobL

Y mae lief o'r nefoedd wedi cael ei chlywed etto yn aflonyddu

•dystawrwydd wesoedd., gyda bwriad a phenderfyniad i sefydlu

ieyrnas Dduw, ac arwain i mewn lywodraeth nefol ar y ddaear;

ac oa bydd i ddynolryw harchu ac ufyddhau i'r cyfreithiau hyny

pan eu dadguddir iddynt, hwy =a fyddant gad w-edig, acaeiifedd-

.ant ogoniant nefol. Am hyny, pe naeddem ni lais cyffelyb i saan

odgoxn yr archangel, M y clywid ni gan bawb byw, neu pe
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veddeiA alia Duw i dreiddio a gwneyd i bob' ealoh. fete*.

»

mwynhau y gWirionedd, ui a'i cyhoe'ddetn ar* led yn ngfehfiHiai^

pawb byW,—Edifarhewehj edifarheWdb, canys awr barn Dtfw a

crdaelh,"a'r troseddwra' ddyfethir oddiar y ddfcear, tra y gwfctedir

yr addfwyn fw helife'ddu yn dragytfydd.
„sa7J8 (o«4 tBhiit ;-j v i hi v $c. <h Hsa logydep «*«£{», bfiiws si* -

l_Cyfieitbasooa y traethawd blaenorol o'r "Star' am Tach. 13*

1852, ac byderwn y bydd o fendith 'arihhraethol i'r Saint Cymreig,
Gobeithiwn na fvdd Cahgen yn' Ngwalht yn cael en gadaett h»fo

iddo gael ei ddarllen y» gyhoeddu* i'w elywedigaeih,~Safc-}

dit na lo crj calo was i assets y Jiunear.

v.Tga-^ i? *ino3&BfmM^ArB£ESENNOL Y JtSJ> iaa»d w
Mae seMlta bresennol V byd yn rhyfedd iawn, ac O mo^droBettK

\w yr olygfa arno ! Mae wedi myned yn llawn helbal, gofld* a
thrueui, ac yn llawn budreddiy frais, gormes, a pbob noath o

ffieidddra, nes y mae wedi myned yn f&ai'dd yn ngolwg Da*r a'i

angylion ; ac y aaae fel crochan berwedig a osodwyd ar dan{ ac a

gynnwysai bob matb o lysiau; Cyffelybaf y byd i grocBafa^a'r

trigoliori i'r llysiau. Y mae y trigolion yn berwi trwy y byd ami

fywyd tragywyddol, megys mae y llysiau wedi 0a gbsod mewn
crochan berwedig ag a gynhyrfir- gan dan : felly yn union mae

y byd yn berwi am fywyd tragywyddol, ac ni chytnna dan o

honynt ynghylch y ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, yr hyu

sydd o bwys mawr i bob dyn ddyfod i wk wybodaeth o bono.

Ond nid oes' neb braidd yn y byd yn cytutto ynghylcb y ffordd;.

un a a y ffordd hyn, a*r Hall y ffordd draw, nes y mae pawb wedi

myned i'w ffyrdd eu hunain. Rhai a ddywedant inai taenellasydd

yn iawn, ac ereill rcai bedydd er esiampl ; na, meddai nn arall,

** Deuwch atom ni, dyma'r ffordd;'' ac ereill ai ddywedant ma> eu

ffordd hwy sydd yn iawn ; ereill a broffesant nad oes eisieu

gwneuthur dim ond credu yn lesu Grist, ac ymorphwys arno, a

darllen a gweddio hwyr a boreu, a cbanol dydd, a gwneufchur

elusenau i'r tlodion, er bod yn gadwedig, Dyma'r dull y maent

wedi myned, nes y mae tm chant a throgain a chwech neu ragoir

o ffyrdd yn ein byd i gael bywyd tragywyddol, trwy yr oil o ba ral

y mae yn anmhosibl i gael bywyd, oddieithr trwy un o honynt.

Wei, pwy sydd yn gwybod y ffordd i gael bywyd tragywyddol:

Dywed pawb o honynt nad oes eisieu gwybod cyn yr elom yu

• ©chr draw i " aibn angeu,'' Os gofynweh I'r Wesleyaid, Metbdi.
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isliaid, Undodwyr, offeiriaid Eglwys Loegr, a^r P^byddion, &c,

, ;
»Sroes gauddynfc wjbodaeth sicr o ffordd y bywyd^yr ateb a rodd-

ant yw, aadydyBtond credu yn uuig, ac yn g.obeithiq eu bod ar y
ffordd iawii. Beth yw y fath wybodaeth a hon ?, Y mae cylh-

reuliaid yn credu ac yn crynu, felly hefyd y mae, holl grefyddwyr

ein gwlad ; mae yn debygol mai dyma y rhai y cyfeiriai Paul atynt,

ag oedd yn "dysgu bob amser, ac beb ddyfod uh arnser i wybod-

aeth o'i gwirlonedd,'' neu y ffordd sydd yn arwain i'r bywyd ; ac

y roae amrafael wedi myned.yn eu plitb o barthed i'rgwirionedd.

Y mae y fath gaddug o djwyllwch wedi eu bamdoi, fel na chym-

nierant eu dysgu yn amgenach ; ac y maent mor oleu yn ol ea tyb

eo bunain, n£»y llanwaut y cymmeriad hwnw;* sonia yr ysgry-

thyrau am dano, sef "a llygaid ganddynt, ac
r
nj welar^t; a

chlustiau ganddynt, ac ni eblywant." Pan gynnygir iddynt

wybodaeth
;
o'r .gwirionedd, gwrthodant hi, or i Solomon ddywed-

yd, mai " yr enaid heb wybodaeth nid yw dda." Osgofyn rhywfuu,

gwybodaeth o ha beth a feddyliai y gwr doetb, atebwn, mai gwy-

bodaeth o Dduw, ei drefn, ei ewyllys, a'r ffordd yr hon a gym-

meradwya i acbub dynolryw. Wei, os^ai gwybodaeth o'r ffordd-

sydd yn arwain dyn i fedJu bywyd tragywyddol a feddyliai, oni

ddylai pawbchwilio am y wybodaethliono ? dylent yn ddiammau.

Dy wedai Crist wrth y bobl gynt, " Chwiliwch yr ysgrytbyrau,

caays ynddynt hwy yr ydycb yn meddwl cael bywyd tragywydd-

ol (fel crefyddwyr yr oes hon), a hwynt-hwv sydd yn tvstioliaethu

am danaf fi ; ond ni fynwrh ddyfod alaf fi, fel y caffoch fywyd,"

loan v, 39, 40. Gallwn ninnau ddweyd na fynwch ddyfod atom

ni fel y caffoch fywyd tragywyddol, neu adnabyddiaeth o Dduw;

oblegid dyweda Crist, mai " hynyw y bywyd tragywyddol, iddynt

dy adnabod D'\ yr unig wir Dduw, a'r hwn a anlbnaist ti, Iesu

Grist." Yn awr, gwelwn mai adnabod Duw a'i Fab yw y bywyd

tragywyddol. Pa fodd y gellir adnabod y ddau berson hyn, a

hwythau yn y nefoedd ? Atebwn, mai trwy y Dyddanydd, yr

hwn a addawodd yr Iesu, ag oedd i ddwyn i'r cof yr hyn a aeth

heibio, ac i fynegi pethau i ddyfod. Proffesa crefyddwyr ein

hoes ni fed yr Ysbryd gandd\nt hwy, a cban bawb sydd yn caru

Iesu Grist, ac ar yr uu pryd hwy a wadant ei holl weithredoedd

nertbolef. Gwatth yr Ysbryd Glan gynt oedd tystiolaethu mai

Jesu oedd Mab Duw, a bod ei eiriau yn wirionedd, gan ddwyn

llawer o fenditbion ereill i'r rhai a ufyddhaseut i efeagyl Crist:
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trwy yr Ysbryd hwn y rhoddid yrcadrodd doethineb, ac i arall

ymadrodd gwybodaeth, trwy yr un Ysbryd ; ac i arall ffydd, trwy

yr un Y6bryd ; ac i arall ddawn i iacbau, trwy yr un Ysbryd; ac

i arall wneuthur gwyrthiau, ac i arall brophwydoliaetb, ac i arall

wahaniaeth ysbrydoedd, ac i arall amryw dafodau, ac i arall gyf-

ieithad tafodau; a'r boll bethau hyn y mae yr un a'r nnrhyw ysbryd

yn eu gweithreJu, gan ranu i bob un o'r neilldu megys y mae yn

ewyllysio,'' 1 Cor. xii, 8,— II. Paul hefyd a roddodd y cynghor-

ion canlynol:— " Na waberddwch lefaru a thafodau dyeithr; na

ddiffoddwch yr Ysbryd ; na ddirmygwch brophwydoliaethau*

profwch bob peth, a deliwch yr hyn sydd dda." Etto, " eithr am
ysbrydol ddoniau, frodyr, ni fynwn i cbwi fod heb wybod.''

" Dilynwch gariad, a deisyfwch ddoniau ysbrydol, yn hytrach fel

y prophwydoch." Gallasem nodi llawer o fendithion ag y mae

Duw yn roddi i'w blant, fel y mae yn ysgrifenedig, na " welodd

llygad, ni chlywodd clust, ac ni ddaeth i galon dyn y pethau a

ddarparodd Duw i'r rbai a'i carant ef; eithr Duw a'n heglurodd

i ni (sef rhai o honynt) trwy ei Ysbryd.'' Pwy bynag sydd a'r

Ysbryd Glan yn ei feddiant, y mae bywyd tragywyddol ganddo, ac

y raae yn gwybod fod Iesu Grist yn Fab Dow, ac yn gwybod pa

Iwybr sydd yn arwain i'r bywyd, yr hwn sydd i ddynion rodio

er dyfod yn ol i bresentroldeb Duw, megys yr oedd dyn ar y
cyntaf, ac i gael mwynhau holl fendithion Duw, dim ond iddynt

barhan yn ffyddlawn yn ei drefn. Byddant yn gwybod hefyd fod

Iesu Grist wedi marw er mwyn iddynt hwy gael eu bywhau (yn

ol iddynt ufyddhau i'w drefn), ac y cant eu hadgyfodiad, megy*

ag y cafodd yntau ei adgyfodiad. Y mae yr Hen a'r Newydd

Destamentau yn tystio i ni y pethau hyn : ond nid ar dystiolaeth

y Testament Newydd na'r Hen yr ydym ni yn adeiladu ein hun-

ain, eithr ar sail yr apostolion a'r prophwydi, yr hon yw dadgudd-

iad ; a'r hwn a fyddo wedi adeiladu ei dy ar ddadguddiad, y mae
wedi adeiladu ar y graig; " ac ar y graig hon,'' medd Iesu Grist,

** yr adeiladaf fy eglwys, a phyrtb uffern nis gorchfygant hi.''

Yn awr, yn gymmaint a bod dadguddiad yn graig i'r eglwys, ac

nad yw pyrth uffern i gael ei gorchfygu, bydded i chwi chwilio

am y graig hon, fel y byddoeh yn ddiogel.

Wei, meddai rby wrai, pa fodd mae i ni gael gafael ar y graig

faono ag yr ydych yn son am dani mor ami ? Yn ngwyneb cym-

Blaint o chwilio sydd yn ein byd am y graig bona yn mhlith
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gwahanol grefyddwyr ein hoes, y maent hwy oil yn credu ac yn

gobeithio fod y graig hona ganddynt; ond pwy o honynt sydd

yn gwybod fod y graig hona yn eu meddiant ? Atebwn, nad oes

neb o honynt yn gwybod.

Awn yn mlaen i gael gafael ar y graig hona, neu o'r hyn leiaf

i ddaDgos y ffordd i gael gafael yDddi. Yr ydym yn cael ar

ddeall trwy ddarlleu yr ysgrythyrau, fod loan yr apostol wedi

cael ei alltudio i ynys Patmos, am dystiolaeth Iesu Grist, ac iddo

yno weled gweledigaeth. Y mae pawb braidd yn credu fod hyny

wedi bod, ond ni ckredant fod y fath bethau a gweledigaethau i'w

cael yn awr, Yn Dad. xiv, 6, 7, darllenir, u Ac mi a welais

angel arall yn ehedeg yn nghanol y nef, a'r efengyl dragywyddul

ganddo, i efengyl a i'r rhai sydd yn trigo ar y ddaear, ac i bob

cenedl, a llwyth, ac iaith, a phobl; gan ddywedyd a lief uchel,

Ofnwch Dduw, a rhoddwch iddo ogoniant, oblegid daeth awr ei

farn ef ; ac addolwch yr hwn a wnaeth y nef, a'r ddaear, a'r n>6r,

a'r ffynnonau dyfroedd." Ychydig y mae trigolion ein byd yn

feddwl yngbylch yr angel, nac ynghylch dim arall braidd ag sydd

yn dwyn iachawdwriaeth iddynt. Y maent yn credu fod yr

efengyl ar y ddaear oddiar arnser Iesu Gn'st hyd yn awr; ond y
mae yn amlwg i ni weled nad oedd yr. efengyl ary ddaear oddiar

yr amser hwnw, onide na fuasai cymmaint o annhrefn yn ein

byd ; canys y mae'r efengyl yn arwain dynion i undeb flydd ; ac

os yw yr efengyl ar y ddaear oddiar hyny, y mae wedi arwain i

ganuoedd o ffyddiau, ac y mae hyny yn groes i ddywediad Duw
ei hun.

Yn awr, yr ydym ni yn tystio fod yr angel hwnw wedi ym-

ddangos yn yr oes hon i Joseph Smith, ac wedi oyflwyno yr efeng-

yl iddo yn y rlwyddyn 1829, a bod yr eglwys wedi ei sefydlu

ar y ddaear yn y flwyddyn 1830; ac y mae.yn rhaid i bawb

gredu hyny, os ydynt am gael bywyd tragywyddol. Y peth cyntaf

yw credu yn Iesu Grist, ei fod yn Fab Daw, a bod ci eiriau yn

wirionedd. Hefyd, credu fod Joseph Smith yn bropbwyd i

Dduw, a'i fod wedi derbyn allweddau teyrnas Dduw gan yr angel.

Rhaid credu hefyd fod Brigham Young yn brophwyd, ac Heber

C. Kimball a Willard Richards m3wn cyssylltiad ag ef. Yna, y

mae yn rhaid credu yn y Patriarchiaid, y Deuddeg Apostol, y

y Degau a thrugain, y Llywyddion yn Mhrydaina Chymru, a'u

Cynghorwyr, Rhaid i bawb gredu fod prophwydi gan Dduw ar
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y ddaear yn awr, a bod awdurdod ganddynt i jveinyddu yn yr

ordinhadau yn awr megys cynt; yna rhaid eu bedyddiogan un

o honynt er maddeuant pechodau, ac wedi byny cant osodiad

dwylaw er derbyn dawn yr Ysbryd Glan. Yna cant dysliolaeth

o ddwyfoldeb crefydd Saint y Dyddiau Diweddaf, a bod Duw yn

bendithio ei bobl yn yr oes hon. Benditbied Duw bob calon onest

a'r fraint o ufyddbau iV orcbymynion, fel y caffont yr Ysbryd

Glan ; a benditbied y rhai sydd wedi ufyddhau i gadw ei orcta-

ytnynio;n byd y diwedd, er mwyn Iesu Grist.

Thomas Da-vies.
7L9q \ TFfi (lOBinOClBl 1 i .

'

J rtiibbaiBrt t6 foeo. n^ ,8uflbr I oBJWBTrflB tnoev?

DWYN AR GOF YR HYN A AETH HEIBIO, A MYN-
»K ,bw EGl PETHAtJ I DDYFOD.

1. Bydded i ehwi gadw mewn oof y Drysorfa Ymfudol; ni

fydd dim galwad am yr arian cyn pen y cbwarter. Bydded i'r

holl Gynnadleddau ymdrecbu eu goreu i wneuthur cymmaint ag

a allant y chwarter hwn, o berwydd bydd cyfraniadau y chwarter

presennol hefyd yn cael eu defnyddio at fyned a'r Saint tlodion i

Seion yn nechreu y flwyddyn.

2. Bydded bysbys i bawb na fydd y Saint ag sydd yn ymfudo

ar drael eu bunain, yn myned ar yr un pryd i'r lleill, sef y Saint

ag sydd yn myned trwy gynnorthwy y Drysorfa; oanys fe fydd

y rbai byny yn myned yn fwy diweddar yn y tymmor, yn gwm-

peini gyda'u gilydd : a bydd gwyr y deg punnoedd yn cycbwyn

rbyw bryd yn mis lonawr.

3. Bydded i chwi gofio eich addunedau mewn eyssylltiad a'r

Uyfrau, a bydded i'r arolygwyr ag sydd wedi eu hapwyntio yn

mbob Cynnadledd ac yn mbob Cangen, gyrlawni eu dyledswydd-

au, a gweled fod pob Dospart-bwr yn gweithredu cyfiawnder. Yr

ydwyf yn ystyried y dylai pob arolygivr ag sydd yn esgeuluso ei

waith, gael ei ddwyn yn mlaen yn droseddwr i'r Cyngbor. Y mae

byn yn fendith fawr iawn i rwystro dynion da i fyned yn lladron.

Yr wyf yn yslyried fod bai neillduol ar Lywyddion Cangenau i

adael i ddosparthwyr wneuthur anghyfiawnder yngbylcb Uyfrau :

dylent fynu gwybod yn mbob .cyngbor pa fodd y mae petbau yn

myned yn mlaen yn eu cangenau mewn pertliynas a Llyfraa, fel

pob peth arall,

W. S. Phillips.
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TYSTIOLAETHAU O GYMUERIAD POBL UTAH.

o Xard ibd&Vs tyWSHWysi'tikinlbBta ie ln7.aod

tasp Ba'fky.OL^Groo r- "- fl EW9." 3 <dl9b 19 *>Bi^vL

Dinasi, Ltyn Hnhn Fawr,Gorph. 6, 1832.
lasfiO naiBO upd v/uCJ berdj/JasfcL .no/I 8t»o 17 at Jdod ia <>idJtLu-v:,
Syr,— rr ydym ni, y rbai y mae ein henwau isod, dmasydaion

o_ Waiikgan, Swydd Lake, Talaeth Illinois, ar ein ffordd ^tua

gwlad yr auryn California, ynhysbysu 1 ni ddyfqd i Ddinas y Llyn

Halen Fawr dydd .Sadwrti diweddaf, y 3ydd Orphenaf. Ni a

aethom rr addbiiad i'r Tabernacl, ar y pedwerydd dydd, a

cblywsom athrawiaeth ddaTfirTachu?, yn cael ei hamddiffyn gan

amiyw ^efarftyj-jsi? \mf?$&r Aet&WM yJHdyi6d.ii gJceinydAiad

cylchwyl y cyhoe4l](i)a^^Myfi65;dlbjilta^l|i #t5fj5med, lie y caws-

em lawer o adeiladae^h wjth wrando ar y gwahanol areithiau a

draddodwyd ar yr acblysur. Yr ydym m, gan hyny, yn gwybod

mai cbwedlan anwireddus a gyboeddir mewa pertbynas i'r b"bl

hyn ; ac yr ydym yn credu eu bod yn teilyflgu gweil enw nag y
maen't yrr ei dderbyn byd yn hyn. Nyni a gynghorern ac a annogeni

yr boll ymfudwyr,' a ewyllysiant adlenwi eu hystor mewn unrhy;»v

ddull, i ddyfpd i'r ddinas hon, gan fod peth anghenrbeidiol ac a

bfyriir i'r daitb, yn gyfleus i'w gael yma am bris rbesymol.

Nyni a danysgrifi wn ein hunain, yn ewyllyswyr da i'r bobl hyn.

Ca?t, George Bncmr*,
-arwg ax /wmmvJ v m wbbswib \v\ j0Bfi jjol,BEj
a\wdovci ny; Lbeonauq g'ib 7 i7,wg li c. H. Dodge, - jT%

'*>

S. 0. Brown,- hvjid wvd

r£ b£mitm-ansm BibiaalbB ki
Solomon Thomas,
Em. Robert.

avwqed us 10377 b\>jj>. §8

[I'r \\ Deseret News."]

Yr ydwyf fi yn ymdeithydd Swydd Guernsey, Ohio, a chlyw-

aiB y Mormoniaid yn cael eu darlunio fel pobl wael a gresynol.

Yr wyf fi, gan byny, yn dweyd wrth yr ymdeitbwyr cyffredin, na

welais erioed bobl mwy tyner, onest, acurddasol na'r rhai hyn
;

ac eu bod yn cael eu camddarlnnio yn enbyd, nid oes yn aros

yn«f y rhith Ueiaf o ammbeuaetb. Ni chefais y pleser o adna-

bod Mr. Young-, onddigon yw dywedyd fod y bob) sydd o dan ei

Lywyddiaeth yn ddedwydd, siriol, ao hynaws, a gallaf ycbwanegu,

yn foneddigaidd.

Rte*zi, next Newton M. Ccrtis.
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[I? " Deseret News.'']

Mr Golygydd,—Wrth osod i mewn yr hyn a ganlyn, chwi ft

roddwcb ffafr i gyfaill,ac ewyllyslwr da eich achos chwi i

—

Myfi a ddaethym i'ch Dyffryn hardd ar y 12fed o Oipbenaf,

mewn iechyd da, yn ughwmpeini Captain Brown, o Fulton, Ohio.

Nyni a gawsom bob rhwydd-deb ar y ffordd. Myfi a allaf ddweyd

wrth fy hen gyfeillion oil yn Big Sandy Va, fod y chwedlau

sydd ar led am y Mormoniaid yn anwireddus. Ni fum erioed

mewn gwell gwlad, nac yn rahlith gwell pobl yn fy mywyd. Y

mae pob math o rawn a llysiau yn tyfu mewn cyflawnder, ac oid

oes a ragora arnynt yn un rhan o'r Unol Daleithiau. Dr. Cbilds,

Billy Williams, rhoddwch beibio yfed gwirod ; dewch allan yma,

a chwi a ddewch ill dau yn gyfoethog
;
gadewch yr hen fad i

fyned i lawr i'r ffrwd. Bill Willson, ymgedwch oddiwrth Dr.

Mc, Ginnis.
John Wilson,

Big Sandy Raftsman Va.

(Cyfleithad Morgan Jenkius, Cefn.)

CYMMANFA DDYDDORAWL NEILLDUOL,

A gynnaliwyd yn Ninas y LJyn Halen Fatcr, Awst 28, 1852.

(O'r" Millenuial Star.")

Trwy lythyron diweddar o Ddinas y Llyn Halen Fawr, deallwn

fod Cymmanfa Neillduol wedi ei chynnal yno ar yr 28ain o

Awst, yn yr hon yr oedd 2500 o bersonau yn bresennol. Cafodd

cryn lawer o faterion pwysig eu trafod, yn mhlith y rhai yr oedd

penodiad cant a chwech o Henuriaid ar genadiaethau i wahanol

ranau o'r ddaear. Nid ydym wedi derbyn y " Deseret News'' yn

cynnwys cofnodion y Gymmanfa, eithr trwy y llythyron a dder-

byniasom, galluogir ni i roddi enwau a chenadiaethau y gwahanol

Henuriaid a benodwyd, y rhai ydynt fel y canlyn :

—

AMERICA.

Dinas Washington—^Orson Pratt, un o'r Deuddeg Apostol.

Pottawatamie, Iowa—Daniel Miller.

St Louis-Horace S. Eldridge.

New Orleans -John Brown.
Nova Scotia aV British N. A- Provinces — O. D. L. Buckland,

Benjamin T, Mitchell, JohnUobinson, Joseph Millet.
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Texas—Preston Thomas, William Camp.
British Guiana— Elijah Thomas, James Brown.

West Indies—Jessie Turpin, Darwin Richardson, Alfred B.

Lamhson, Aaron Farr.

Lloegr a Gwledydd ere'dl— Daniel Spencer, Charles A. Harper,

Isaac Alfred, John Van Cntt, Mellen Atwood, Chauncey G.
Webb, Charles Smith, Sylvester H. Earl, David Grant, Thomas
W. Treat, Benjamin Brown, James T. Park, William Empy,
Perrygrine Sessions, Osman M. Duel, John A. Hunt, Edward
Martin, Levi E. Riter, John S. Fullmer, William Glover, Rich-

ard Cook, William Clayton. William Pitt, John Charles Hall,

John Oakley. William Woodward, James G. Willie, Daniel D.

Mc Arthur, JVJoses Thurstin, John Parry, Spicer Crandell, James
Pace, Elias Gardner.

Cymru—Dan Jones, Thomas Jeremy, Daniel Daniels, Edward
Griffin.

Iwerddon— Daniel Toner, John McDonald.
FJrainc—Andrew L. Lamereaux.
Germany—George C. Riser, Jacob F. Secrist, George Mayer,

William Taylor.

Berlin, Prussia— Orson Spencer, Jacob Houtz, Moses Clough.

Gibraltar—Edward Stevenson, Nathan T. Porter.

Denmark—George Perry.

Norway—Eric G. M. Hogan, Canute Peterson.

Asia.

Calcutta a Hindostan— Nathaniel V. Jones, Samuel A. Wuolley,,

Richard Ballantyne, Amos M. Musser, William F. Carter,

Robert Skelton, Win. Fotheringbaui, Truman Leonard, Robert

Owen.
China—Hoaea. Stout, Walter Thompson, James Lewis, Chap-

man Duncan.
Siam—Chauncey W. West, Sterne Hotchkiss, Harlow RedSeld.

Cape of Good Hope—Jessie Haven, Leonard I Smith, William
Walker.

AUSTRALIA A*R MOR TAWEL.

Australia—Augustus Farnham, William Hyde, Burr Frost,

Absalom P. Dowdle, Josiah W. Fleming, Paul Smith, John Hyde,
John S. Eldredge, James Graham, Noah T. Guyman.

Tnysoedd Sandwich—Ephraim Green, William McBride, James
Lawson, Nathan Tanner, Reddick N, Allred, Reddin A. Allied,

Thomas Kairnes, Egerton Snider, Benjamin F. Johnson.
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AMRYWIAETHAU, &c

Ystranciau twyllodrus ydynt arferion ffyliaid, y rhai u osa

ganddynt ddigon o synwyr i fod yn onest.

Gw irionedd sydd nid yn unig yn addurn i ddyn, ond yn offeryn

iddo ; dyma yw gogoniant y dyn cyfoethog, a chynnysgaeth y
dyn tlawd. Gwirionedd neu eirwiredd dyn yw ei fy wiolaetb, ei

gyrameradwyaeth, a'i lythyr cyfiwyniad i ffafr ereill.

Daeargryn.—Hysbysir ni gan " R. R'\, fod cryn gynbwrf
wedi ei achosi yn nhref Conway^ trwy ddaeargryn a ddygwyddodd
yno, ac mewn manau ereill, boreu dvdd Mawrtb, y 9fed o Dacb-
wedd, rhwng pedwar a phump o'r glocb, yr bwn a barhaodd am
ychydig fynydau. Syrthiodd ysbryd gweddi ar yr un pryd ar

drigolion y dref, a pbenderfynasant ddiwygio, rbag iddynt gael en
dadymchwelyd y tro nesaf ; ac y maent wedi addaw rboi bentbyg
lie cyfleus i'r Saint i gadw eu cymmanfa nesaf.

CALLINEB.

Mae pawb yn ddoeth tra tawant

;

Oad rhai, pan y siaradant,

Pob gair o'u ceg, serch tybio'n gall,

Eu gwneyd yn anghall fyddant.

Taliadao o Hyd. 29 hyd Tach. 11.—Sir Aberteifi, £2;
Gorllewin Morganwg, £4; Sir Fon, £1 5s; Pontytypridd, £l 6s;

Cwmbach, £1 8s; Aberamman, 16s oe; Hirwaen, 18s 2c;

txeorgetown, I9s 7c; Merthyr, £2 17s; Ffynnon Tydfil, 3a lQc ;

Troedyrblw, Is 7c—Cyfanswm, £15 15s 7c.

Llyfr Hymnau.—Dymunwn hysbysu fod y Llyfr Hymnau
Dwbl olaf wedicaelei werthu oil, ond fod rhywfaint o'r llyfryn 4c.

yn aros ar law, y rbai a wnelont wobrwyon purion i blant yr

ysgol sul. Hefyd, dymunwn hysbysu fod Llyfr Hymnau New-
ydd, o faintioli yr un Seisnig, yn awr yn y wasg, ac i ddyfod

allan erbyn yr Udgorn nesaf yn barod i'w rwymo. Bydd yn
cynnwys ugeiniau, os nad cannoedd, o hymnau newyddion,

mewn cyssylltiad a'r hen hymnau goreu. Gellir cael gafael yn

hymnau yr argraffiad olaf wrth yr un rhifnodau ag o'r blaen, a
thrwy hyny gall y rhai a feddant yr hen lyfr ei ddefnyddio mor

bell ag y cyrbaedd ei hymnau. Bwriedir rhwymo y llyfr newydd

inewn croen llo, ac ymdrechir diwallu yf ymfudwyr yn fiaenaf o

neb, ac wedi hyny gall ereill ei gael. Hysbysir ei bris ettc.

^if Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

J. D4V1S, AKGJXAFFTDD, M EBT H T R-TTDF1L.
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Rhif. 24.] TACHWEDD 27, 1852. [Cyf. IV.

:

ARAETH BRIGHAM YOUNG YN MRUMMED GYLCH-

WYL Y 24ain O ORPHENAF.

(O'r " Deseret News,") j >sK

Yr wyf yn ewyllysio gwneuthur rbai nodiadau yn unig, i'r gyn-

sulleidfa hon, gan fod yr amser penodedig i ni y boreu hwn weds

ei bell dreulio. Y nodiadau a wnaethwyd cyn fy nghyfodiad yd-

ynt yn dda iawn, megys y maent hefyd yn wir. Nid ydynlvbethau

newyddion i'r rban fwyaf o'r dyrfa hon, er y gall fod rhai yn

bresennol ag ydynt yn anwybodus o honynt.

Digen yw dywedyd, taw pum mlynedd i heddyw yr ymwelodd

y Pioneers a'r Dyffryn hwn, gyda'u hoffer llafurwaith, &c., pa rai

a arddangoswyd ganddynt yn yr orymdaith heddyw. Ni a

ddaethom i'r perwyl o gael He i osod ein traed, lie y gallem fyw

mewn heddwch. Cawsoffl allan y lie hwnw. Os na all y Saint
;

fwynhau yr heddwch hwnw pa un sydd mor anwyl iddynt yma,

mi a ddywedaf fy mod i yn anwybodus o'r man ar y ddaear ag y

gallant ei feddu. Pa le a allesid gael, He y gallasem fwynhau

rhyddid meddwl, rhyddid ymadrodd, a rbyddid addoliad ? Os

nad yn y mynyddoedd hyn, yr wyf fi yn anwybodus o'r lie.

Yr ydym wedi mwynhau perffaith ryddid yma am bump o flyn-

yddan; ac hyderwyf, am lawer pump i ddyfod. Os erlidir y

Saint, y mae er eu daioni ; os y gyrir hwynt, y mae er eu daioni

;

o ganlyniad,pan ystyriwyf, nid oes genyf ddim i'w ofni yn yr

24
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holl erlidigaethau neu yr anhawsderau y gallaf fyned trwyddyat"

mewn cyssylltiad a'r bobl hyn, oad un peth, a hwnw yw, myned

ar gyfeiliorn oddiwrth y grefydd a goileidiais, a bod mewn aoghof

o fy Nuw. Os y gwelwch chwi neu myfi y dydd bwnw, cawn ar

unwaith weled y car y byd yr eiddo ei bun ; a chystudd, erlidig-

aetbau, niarwolaetb, tan, a cbleddyf, ni'n canlynant.

Os mawryga Saint y Dyddiaa Diweddaf eu galwedigaetb,

rbodio yn ostyngedig gerbron eu Duw, gwneyd y petbau sydd yn

boddio eu Tad yn y nef, a byw i fyny i'w dyledswydd yn inbob

ystyr, dywedaf yn eofn mai nid pura mlynedd yn unig, ond yr a

ugeiniau o flynyddau heibio heb i'r Saint inwy gael eu haflonyddu

neu eu gym drachefa oddiwrth eu meddiannau : mor bell a byn

y mae er ein daioni.

Ni chyfodais ei mwyn traddodi araetb ar yr achlysur bwn, ond

i'eb adgofio am y bendithion ag y caWn yn awr y fraint o'u

inwynhau. Pan y daethona gyntaf i'r dyffryn hwn,n>d oedd dyn'

ar wyneb y ddaear erioed ag a welodd ddyffrynoedd y mynydd-

oedd hyn, neu a wyddai rywbeth am y Great Basin, a wydd-

ai y gallesid codi llafur, neu unrhyw rawn arall yma? A
ellwch chwi gaei allan y dyu hwnw a wyddai ddim am y Great

Basin, fel ei gelwir, a gredai y gallai fod tywysen o yd wedi add-

fedu yuddo P Nid yw y dyn hwnw ar y ddaear, gydag eitbriad

o'r bobl a elwir Saint y Dyddiau Diweddaf. Nyni a ddaethom-

yma, ac a blanasom ein hadau gerddi o bob math, bum mlynedd,

i heddyw; tyfasant, ond nid addi'edasant, er y gallai yr hydd-

wenith fod wedi addfedu, ysgatfydd, pe cymmerasid gofal priodol

am dano ; rhyw ydau ereill befyd a fyddent wedi dyfod i addfed-

rwydd, fel ag i gynuorthwyo trefedigaeth fechan i fyw yma:

hwynt-hwy, pa fodd bynag, a fuont byw
;
pa fodd? A ddywedaf

trwy ffydd ? Gwnaf, mewn rhan felly ; canys pe na buasai gan-

ddynt ffydd, mae yn sicr nas gallasent fod wedi dyfod i'r lie hwn :

ffydd Saint y Dyddiau Diweddaf a'u dygodd yma.

Y mae egwyddor ddirgelaidd iawn yn- aros' gyda'r bobl hyn
; y

mae yn ddirgelwch, ac yn un o'r dirgeiedigaetb.au mwyaf i drigol-

i'on y ddaear ag a wnaed yn adnabyddus tnvy hauesyddiaetb_,,
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heii wybodaetb, o'r bobl hyn. A'r byn a'i gwna yn fwy ueillduol,

meddant hwy, trwy ein holl gyfrifiaethau nis gallwn ei amgyffred
;

y mae uior ddirgelaidd, fel yn bollol y mae yn dyfod yn wyrth.

Pa betb yw y dirgelwch mawr hwn ? Hyn y w, bad Saint y

Dyddiau Diweddaf hyn o nn galon, ac un meddwl.

I Sant a phecbadur, credadyn ac anghredadyn, dymunaf yma

gyunyg un gair o hyfforddiad a chynghor, drwy ddadguddio yr

byn ag sydd yn arosol gyda'r bobl a elwir Saint y Dyddiau Di-

weddaf: Ysbryd y Duw byw sydd yn eu barwain; Ysbryd yr

Hollalluog sydd yn eu rhwymo yn un ; dylanwadau yr Ysbryd

Glan sydd yn eu gwneyd i garu y naill y Hall fel plant bychain;

Ysbryd Iesu Grist sydd yn eu gwneyd yn ewyllysgar i osod eu

bywydau i lawr dros achos y Gwirionedd ; a'r un Ysbryd ag a

achosodd i Joseph, ein Prophwyd merthyredig, i osod i lawr ei

fywyd er mwyn y dystiolaeth o'r hyn a ddadguddiodd yr Ar-

glwydd iddo. Y dirgelwch hwn, dirgelwch mawr "Mormon-

iaeth," yw, fod Ysbryd yr Arglwydd yn rhwymo ynghyd galonau

y bobl. Edryched y byd arno. Dywedaf hyn'mewn flfordd o

annogaeth, os gwelwch yn dda. Sylled holl drigolion y ddaear

ar y bobl hyn, y bobl ryfedd hyn, canys y mae gallu swynawl yn
eu canlyn hwynt ; rhywbeth dirgelaidd sydd yn crogi oddiam-

gylch iddynt. Pa beth ydyw? Nid gallu tyniadol ydyw; y mae

yn rhywbeth mwy rhyfeddol; y cyfryw ag ydynt yn bresennol

a ailant ddywedyd yn wirioneddol ei fod yn rhyfeddol i'r eitbaf.

Pwy sydd yn rhoddi gallu i mi, fel " ar gyfeiriad fy mys,"lluoedd

Israel a gychwynant, ac ar fy arch trigolion y Diriogaeth fawr

hon a symudant o'u lie; wrth fy ngorchymyn, y maent ger fy

mron ? Pwy sydd yn rhoddi i mi y gallu hwnw ? Gadawer i'r

byd ymholi. Duw y nefoedd a'i rhydd— Ysbryd yr Efengyl

santaidd ; nid yw o honof fy bun
;
yr Arglwydd Iesu Grist sydd

yn ymdrechu achub trigolion y ddaear.

Mae y bobl yma; y maent yn parhau, A ddygasant hwy fara

gyda hwynt yma ? Naddo. A ddygasant eu bwyd gyda hwynt?

Naddo, A ddygasant hwy yr hyn a'u cynnaliodd byd oni chod-

asant ef o'r ddaear ? Nis gallasent ei wneyd, canys yr oedd yn
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rhaid iddynt wrth offerynau, erydr, tyn-gaiwyni, &c; yr oeddynS

yn gorfod dwyn eu gwragedd a'u plant yn eu wageni
;
pump, a

chwecb, ac wyth, ac menu rhai wageni byddai deg o bersonau

wedi en crugio yngbyd, i fyned fil o filltiroedd oddiwrth bob

cynnaliaeth, ac yno planu eu hunain yn yr anialwch, lie nad

oedd dim yn dyfod i olwg y llygad ond clogwyni eiryog, a glyn-

oedd sycbion; ac ymddiried yn Nuw Israel i'w dal hwynt i fyny.

Qofyned y byd yr holiad,—A wnelai y Methodistiaid fel hyn

redeg y perygl o golli eu bywydau dros eu crefydd ? A. wnelai y

Presbyteriaid, y Bedyddwyr, y Crynwyr, neu eu ben fam, Eglwys

Rhufain, redeg yr un perygl ? A anturiai hi fel hyn i'r anialwch?

Na wnai. Nid yn gyffredin y gellir cael corff cyfan o bobl ar y

ddaear, fel yn achos Saint y Dyddiau Diweddaf, a wnelai hyn
;

er y gellid cael personau unigol raor benboeth ag i aberthu eu

bywydau, a rbedeg i ffau y Hew, yn brawf o'u ffydd yn eu crefydd;

ond pa le mae y degau o filoedd, a'r ugeiniau o filoedd, a'r can-

noedd o filoedd, y rhai a osodent i lawr bob egwyddor o fywyd a

dedwyddwch, a phob peth sydd ddymunol mewn perthynas i'r

byd hwn, er mwyn egwyddorion bywyd tragywyddol; ac a aent

yn mlaen i'r anialwch, heb un atteg arall ond Haw Duw i'w har-

wain hwynt ? Nid ydynt i'w cael

!

Yr ydym yn cyfarfod yma, ac yn cadw ein dydd gwyl; pum

mlynedd y buom yo y dyffryn hwn ; ac mi a ddywedaf wrth y

ihai ydynt newydd ddyfod, ein brodyr, neu y cyfryw a'r nad,ynt

yn frodyr, mai tair blynedd i fis Hydref diweddaf yr adeiladwyd

y tf cyntaf yn y He hwn. Nid oedd llathen o argae, na thy,

oddieithr yr hen amddiffynfa, a choetty bychan. Yma yr ydym

yn awr, yn gwasgaru allan o'r dwyrain i'r gorllewin, yn fesur-

yddol felly, ond yn eangach i'r gogledd a'r deau. Teithiwch trwy

y dyffrynoedd, tremiwch ar y tai, a'r tyddynau, a gwelwch y

diwygiadau a wnaed; cymmerwch ol-lwybr y " Mormoniaid ;''

canlynwch hwynt oddi yma i Nauvoo; o Nauvoo i'r Far West*

yna i Kirtland; ac yn ol i Missouri, eilwaith i swydd Jackson; a

phawb a gydnabyddant fod y " Mormoniaid" wedi cael digon i'w

wneyd i ofalu am eu busnes eu hunain, a gwneyd y diwygiadau a
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ddygwyd yn mlaen ganddynt: ni wnaethant ddim ond gofalu

am eu busines eu hunain. Edryohwch ar y diwygiadau a gan-

lynasant y bobl hyn, yn eu holl deithiau i fyny i'r lie hwn, am

dystiolaeth o'u dyoddefgarwch, a'u diwydrwydd diymattal.

Dywedaf wrth y werin yma, byddwch ostyngedig; byddwch

ffyddlawu idd eich Duw, yn gywir i'w Eglwys, yn ddaionus i'r

dyeithriaid a ant trwy ein Tiriogaeth, a chariadus i bawb ;
gaa

wasanaethu yr Arglwydd a'ch holl allii, gan ymddiried ynddo, a

pheidio byth ofni gwg y gelyn, na symud o'r Uwybr uniawn trwy

weniaith cyfeillion na gelynion. Gwasanaethwch eich Duw

;

credwch ynddo ef, ac na fydded arnoch byth gywilydd o hono,

a daliwch i fyny eich cymmeriad o'i flaen ef ; canys ni a gyfar-

fyddwn yn fuan mewn mwy cynnulleidfa na hon, a chawn gadw

gwyl llawer amgenach : ni a gadwn wyl ein perflfaith a'n hollol

waredigaeth oddiwrth allu y diafol. Nid ydym yn awr ond yn

cadw dydd ein gwaredigaeth o'r tai da o briddfeini a adawsom—

o'n tyddynod a'n tiroedd, ac oddiwrth feddau ein tadau ;
yr ydym

yn cadw dydd gwyl ein perffaith waredigaeth oddiwrth y

rhai hyn.

Ein bywydau a arbedwyd, ac yr ydym etto ar y blaned hon; a

maes o law ni a gadwn ddydd ein perffaith waredigaeth oddiwrth

holl alluoedd daear : a ni a gadwn ein llygaid ar y nod, ac a awn

yn mlaen i fuddugoliaeth.

Dywedaf wrth yr oedranus, canol oed, a'r ieuanc—byddwch oil

yn ffyddlawn i'ch Duw, ffvddlawn i'ch brodyr, a charedig i bawb,

gan wasanaethu Duw a'ch holl galon; a bjdded iddo ef eich

bendithio chwi er mwyn lesu Grist, Amen.

CyJ. Dewi Elfed Jones,

GWYBODAETH.
(O'r " Deseret News.")

Mae gwybodaeth neu ddealltwriaeth yn gynnyddol, yma ac yn y
byd a ddaw. Mae rhai wedi meddwl na wnelai fawr o wahaniaeth

pa un a ddysgant lawer neu ychydig, pa un a gyrhaeddant yr holl

ddealltwriaeth o fewn eu cyrbaedd, neu beidio, tra yr arosant yn
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y byd, gan gredu, os byddai iddynt dalu eu degwrn, myned i gyf-

arfodydd, adrodd eu gweddiau, a chyflawni y dyledswyddau byny

8 orchymynwyd yn neillduol, y byddai yn dda arnynt, ac mor

fuan ag y rboddent ymaith y corff marwol' hwn, y caent weled

megys eu gwelir, ac adwaea roegys eu badwaenir, y caent wybod

pob petb, ie, gymmaint a'u brodyr y rbai a aberthasant eu boll

ainser a'u talentau i gyrbaedd gwybodaeth a tbreiglo yn mlaen

Deyrnas Dduw, yn ddisylw o gyfoeth, dyrcbafiad personol, neu

ofnau, gwg, a gweniaith y byd.

Eitbr y mae hyn yn feddylddrycb camsyniol,ac achosa i bob

enaid i alaru, a'i cofleidio ac a'i hymarfero, pan gyrbaeddo yr

enaid hwnw i fyd cyr6F adgyfodedig (os bydd mor dra ffodus a

chyrbaedd yno) ; canys hwy a gant allan, er eu tristwch, i Dduw
ofyn ganddynt yn y byd hwn, nid yn unig ufydd-dod i'w ewyllys

ddadguddiedig, eitbr befyd ymcbwiliad i'w fwriadau a'u gynllun-

iau, y cyfryw ag a amlygid i'r rbai byny ag oeddynt trwy ffydd

ac amynedd yn barod ac ewyllysgar i gyssegru eu holl alluoedd,

cynneddfau, a meddiannau, er llafurio i ddwyn yn mlaen les i'w

Eglwys a'i Deyrnas Ef ar y ddaear.

Os, ar ein mynediad i sefyllfa arall o fodoliaeth, y cawn weled

megys ein gwelir, byny yw, fel ag y meddylia rbai, y cawn weled

ac amgyffred Duw ein Tad Tragywyddol, megys ag y mae Efe

yn ein gweled a'n hamgyffred ni, yna Duwiau a beidiant fod, yna

holl ogoniant y deyrnas nefo] a ddiflana; yr ardaloedd hyny o

oleuni agogoniant a deflir i chaos, a'r gwrtbddrycb gogoneddus o

breswylfa dragywyddol a fuom yn ymgeisio am dani, a ddifodir,

mor fuan ag y daw yr holl fodau ynddi yn gyfartal mewn gwy-

bodaeth ; canys yr Ydwyf mawr a gorucbel yw gogoniant y
Deyrnas hono, ac y mae ei ogoniant Ef yn gynnwysedig yn y

dealltwriaeth bur a feddianna dros ac uwcblaw ei ddibynwyr a

cbreaduriaid ei wneulhuriad. Pan gyrhaeddont hwy yr un safon

o wybodaetb ag Ef ei bun, byddant yn gwybod cymmaint ag

yntau, ac ni fydd ganddo Ef mwyach awdurdod neu lywodraeth

arnynt, a hyny, ynte, fyddai terfyn eithaf tnawredd nefol dyn

;

gan fod yn gymmaint a'i Dduw, nis gallai fyned ddim yn uwch,

eitbr a gai fyw mewn cymmysgedd traphlith yn dragywydd.

A'\ dyma yr byn y mae'r Saint yn ymgeisio am dano ? Nage !

Hyn sydd yn cyfansoddi prydferthderau gogoneddus llywodraeth-

au Lusiffer; y maent oil yn gymmysgedd, ac unpetb yn fyr o



1D7>G0RN -SEIOSJ. 378

*3»y«y a fyddai yn uffern iddo ef a'i ddeiliaid. Mae holl luoedd

•uffern yn ymdrechu am y flaenoriaeth, i wybod pa fodd y gallant

tfyned uwchlaw eu blaenor, en duw, a gwnelai hyn ddyryswch

mewn unrhyw deyrnas. Eithr y mae ein Duw ni, Tad ein hys-

brydoedd, wedi doetb. ordeinio y drefn fwyaf perffaith-irwy ei holl

lywodraetha-u, ac yn y drefn bono Efe ei bun yw y pen, canys er

•fod arglwyddi lawer a duwiau lawer, etto i ni nrd oes ond un Duw.

yr hwn yw Tad ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist, ac

•efe yw ein brawd hynaf : a pha uchelaf y dyrchafom ni hwynt yn

ein cyfrif a'n gwehhredoedd, mwyaf i gyd fydd ein gogoniant ni.

Mae yr Iesu yn hysbysu i'-w Saint, e\ frodyr ieuengaf, pa beth

y mae yn ewyllysio, a pha bryd y jcae yn ewyllysio, yn ol eu

ffydd a'n faufvdd-dod; canys ei waith Ef yw sefydlu ei Deyrnas

trwy ©rchfygu a darestwngpob peth a gyromeranteu llywodraethu

gan y cyfreitlviau a reoleiddiant ei deyrnas, y rhai a roddwyd iddo

-ef. gun ei Dad ef a ninnau; a phan ddarostyngo efe bob peth

iddo ei hun, ynay Mab, ein brawd hynaf, a fydd ddarostyngedig

-i'w Dad ef a ninnau, yr un modd ag y gofyna y Mab i ni fod yn

ddarostyngedig iddo yntau, fel y byddo Duw oil yn oil a thros

bawb, yn ol fel ag y meddianna wyhodaeth oruwch a tbros holl

-greaduriaid ei wneuthuriad.

Gwybodaeth yw gallu, neu tnewn >gwybodaetb y mae gallu yn

gynnwysedig; ac oblegid fod Duw yn gwybod mwy na neb o !
i

'greaduriaid, llywodraeibahwynt yn ol ei ewyllys; eithr pe gallai

dyn gyrhaedd yr unwybodaeth a'i Dduw, nis gallai Efe mwyach

gael un llywodraeth arno, ac ni a gyfarfyddem drachefn y cyra-

mysgedd traphlith hwnw ag sydd yn cyfansoddi uffern. Trefn

osydd yn teyrnasu yn y uefoedd, ac annhrefn yn uffern.

Pa beth, ynte, a wneir, os yw dyn o gynnyddiad tragwyddol,

onae yn rbaid yn ddiau y daw yr acaser ag y bydd ef yn gwybod

cymmant ag y mae Duw yn awr yn wybod, bydded ei gynnydd

mor lleied ag y byddo. Ganiataer y gwirionedd fod dyn wsdi ei

wneyd ar ddelw ei Dduw, a'r anhawsder a eglurir ar unwaith ;

.canys os cafodd dyn ei ffurfio ar ei ddelw Ef, yr oedd efe wrth

gwrs unwaith yn ddyn, ac o ddyndod, trwy gynnydd parhaus,

.daeth yn Dduw, ac efe a barhaodd i gynnyddu o'i ddyndod i'r

amser presennol ; ac ar yr un egwyddor, efe a .all barhau i gyn-

nyddu yn ddiderfyn. A gall dyn hefyd barhau i gynnyddu
jLXLewn gwybodaeth a gallu, mor fuan ag y dewiso, ac ymdrechu
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dyfod yn gyffelyb i Dduw ; ond gau fod gan Dduw fwy o braffaa?^

gall gynnyddu yn gydymach; o ganlyniad, nis gall dyn byth<

ddyfod i fyny a'i wneuthurwr, fel agr adnabod ei Dduw^inegya>y

mae ei Dduw yn ei adnabod ef.

Beth, gan byny, yw meddwl yr ymadrodd, " gweled megys eii»

gwelir, ac adnabod megys ein badwaenir ?'' Y meddwl yw,

y

cawn weled pob peth islaw i ni, yn nghraddfa ein bodoliaelh,.

megys y mae Duw yn ein gweled ni a phob pefch islaw iddo yn.

ngraddfa ei fodoliaeth Ef ; canys pe gwelem ni yr oil; a w«L

Duw, ni a ddylem wybod cymmaint ag a wyr Duw, a Duw a-.

beidiai bod yn Dduw i ni, canys y mae y Duwdod yn arwyddo>

gwybodaeth a gallu; a pbe bai dyn yn gwybod cymmaint a. Duw,,

gallu dros ddyn a beidiai gyda ®>uw,a'r holl nef a droid- yn werin>-

lywodraeth Bedlem. Ond Duw Irwy ei wybodaeth, a gadwodd yr

goron iddo ei buu, ac at ei wasanaetb ei bun ; a lie mae y. goron*

yno o angbenrheidrwydd y golygir fodteyrnas; a lie mae teyn-

nas, y golygir fod Brenin. © ganlyniad, nis gall llywodraeth y.

Nef fod yn werin-lywodraeth, yn ol amgyffrediadau byd drygiom-

us; a pbe buasai, nis gallasai fod brenin, canys cyfartaliad. gwy-

bodaeth yn y deiliaid a'i diorseddai ef; ac yna byddai cynhem

dragwyddol pwy a gai lywyddu neu eistedd yn nghadair y Lly-

wodraeth, neu weitbredu fel cylafareddwr yn. mblith ei. gydi-

raddolion.

Pwy ag sydd yn pryderusedrycb am ddyfbdiant gogoneddus> ai

wresog ddymunai y fath set'yllfa ar bethau, y fath dreln o lywad*

raeth yn y bydoedd tragwyddol, fel y gallai efe fyned i lawr. i'w

fedd mewn beddwch, gan ganu Haleliwia! vox populi vox Deii

(llais y bobl yw llais Duw), y bobl a deyrnaaant yn hollalluog !: ai

pban yr elom tu draw i len marwol fodoliaetb, ni a safwn yr um
cydeusdra i gael ein bethol i fod yn.Lly.wydd dros y cyfan,,a!n-

Duw a addolwn,

Ai hyn yw yr ansicrwydd gogoneddus a dawela: eneidiau y
Saint, tra y myfyriant am wireddau y bydoedd tragwyddol,. a'u;

hadgyfodiad i fywyd tragwyddol f- Os mai ofer yw eui gobaithion,,

ofer yw eu ffydd; a'u holl lafur, trafl'erth, trallodion,,a!u.dyoddef—

iadau sydd yn ofer, ae yn y diwedd medant wobr yn, ol. eu. llafur,,,

hau i'r gwynt i fedi trowynt, yr hyn abrawf mai: u& ydynfe ya lle>

girenith.

Ond gwyr y Saint i bwy y credasant,. En. Duw yw. Bianiai:
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Jweninoedd, ac Arglwydd arglwyddi ; ei lywodraeth sydd dros y
eyfan, a rheola waith ei ddwylaw fel y gwelo efe yn dda; efe &

wnaeth yn adnabyddus ei arfaethau, ac efe a'u cyflawna hwynt.

Yn hyn mae-V Saint yn Uawenhau, fed eu Duw yn gwybod pob

petb pertbynol i'w lywedraetnau ; o gaulyniad, raae ganddo allu i

seoli pob petb pertbynol i'w blant, fel y gwelo efe yn dda : ac er

pa byddai boil greaduriaid ei greadigaeth waeddi, vozpopuli vox

Dei, efe a ddywedai wrtbynt, Myfi wyf Dduw, ao nid oes arall

end myfi, i seoli' fy ngweitbredoedd
;
gwnewoh cbwi, gan hyny,

pa betb bynag a orchymynwyf i chwi ; a'r hwn na wna fwy nag a

srchymynwyf, ac nad yw yn eeisio Ilea fy nhe-yrnas a'i holl enaid,

ac nad yw a'i gydsyniad ei bun yn dyfeisio ffyrdd a moddau er

llwyddiantfy nheulu, sydd was anfuddiol ; nid yw y eyfryw yn

feibiont ond basiarddiaid a'r cyfiryw a adawant fy ngwaith, ac &

ganlynant eu hariangarwch, yr hyn a achosa iddynt redeg ar ol

duw o'u dewisiad eu hunain, a gadael fy mhobl i fyned i lawr i

golledigaeth ; neu os y cedwir bwynt oil, bydd fel y meddiannon*

ogoniant Mai, a chael llywodraetbu drostynt, yn lie bod ya

Mywodraathwyr;.

__—
YMFUDIAD.

((Vr " Millaunial Star.")

I*it dyben o yrafudo y Sainc a dim ond £10 y pen, y mae-yo

angbenrheidiol i wneyd pob trefniadau anghenrbeidiol er goctael-

yd traul afreidiol; ac fel na acboser hyny ar y ffordd, anfonir^

Gorucbwyliwr a fyddo yn dra chyfarwydd a'r gorcbwyl^i'r Unot

Daleitbiau, i'r dyben o bryna wageni, yehaia, ymbertb,&c, a pba

teth bynag arall ag sydd yn anghenrheidiol gogyfsr a'r daith

dros y gwastadedd, a'u gosod yn barod erbyn y cyrbaeddo y
ewmnioedd ar y cyfEuiau.

Er cydawni yr amcan bwn, gofynir gan bob on a fwriada ym-

uno a'r cwmnicedd deg-punuoedd, i ddanfon yn ddioed i'u

swyddfa ni y swm o £5, er ei gyru yn mlaen gyda ein gorucb •

wyliwr.

Gofynir y swm flaenorol dros ben y blaen-dal, a dylai yn.

ddieithriad gael ei danfon i ni trwy law Llywyddion y Cynnad-.

teddau, ar neu cyn yr 20fed o Ragfyr. Ni ofynir y £A gweddi^

fayd amser yr ymfudiad.
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*>iX mare hefyd yn ddoethineb i'r rhai nad ydynt yn ymuno a'r

cwmnioedd deg.punnoedd, eithr sydd ganddynt fodd i ddarparu

gweddeuau iddynt eu hqnain, i ddanfon arian gyda ein goruch-

wyliwr er eu prynu. Gwna hyn -arbed iddynt aros ar y ffordd,

ac hefyd llawer iawn o drafferth a chost, yr hyn a fuasent hwy

yu agored iddynt rnewn amryw flfvrdd, wrth deithio trwy wlad

ddyeithr, a chytuno ag estromaid yngbylch eu darpariadau, a

phethau cyflFelyb.

Yn ol y prisiau a ddanfonwyd i ni^ni ddylai ueb ddysgwyl y
gall brynu gweddau cyfaddas i'r gwastadedd, yn gynnwysedig o

ddwy iau o ychen, dwy fawch, a wagen, am lai na.£40; ac os

ehwennychaut gael eu blawd a darpariaethau ereill wedi eu

prynu iddynt gogyfer aV daith drosy tir, dylai y swra arian a

ddanfonir gael ei mwyhau i'r dyben hwnw.

Dylai enw pob dyn gael ei ddanfosi i ni gyda'r swm arian a

ddanfona, fel na byddo camsynied wrth ddycbwelyd iddo ei chyf-

3awn wertb, yn yr hyn a orchymyno efe ei brynu.

Deallwn y gellir prynu pebyll a tho wageni, yn well yma nag

yn St. Louis; ac ni a wnawn drefniadau er diwallu yr hyn oU

a fydd yn ofynol i'r owrunioedd deg-punnoedd. Byddai yn dda i

bawb ereill a fyddont yn ymofyn pebyll neu do wageni, ein bys-

bysu ni mor gynnar ag y bo posibl, fel y darparer ar eu cyfer yn

ein trefniadau ; hefyd, maintioli eu pebyll, neu nifer y personau

y rnaent i'w cysgodi.

Y rnae o'r pwy6 mwyaf i leshad y Saint, yn y tymmor ymfud-

iad dyfodol, fod y pethau hyn yn derbyn sylw dyladwy ; ac os

bydd rby wrai yn methu cael y swm ofynol. erbyn yr SOfed e

Hagfyr, o berwydd eu bod heb derfynu eu busnes, &c, na fetbent

ei danfon y fynyd gyntaf fo posibl ar ol yr amser hyny.

Fel peth cyffredinol, byddai yn ddoeth i'r Saint a ymfudant o'r

un Gynnadledd, i fyned gyda'u.gilydd; er hyny, os bydd achos-

ion, lie y bo amgylchiadau yn ei wneyd yn anghenrheidiol i ber-

sonau yujfudo yn gynnar, ni a ddyleui gael ein hysbysu ya

brydlawu, fel y gallom osod i lawr eu henwau i fyned gyda ein

llong gyntaf.

Yn gynnwysedig yn y pris cludiad i New Orleans, calff y dar-

pariadau canlynol eu rhoddi i bob teithiwr,yn fawylio ar ol yr

J6eg o Ionawr, 1853; a hauner yr unrbyw i blant dan bedair

i?lwydd ar ddeg oed a thros nwyddj:—
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Y lloniaeth g.igyfef a'r fordaith i New Orleans, a ofynir gan

Weithred Seneddol a wnaed yn mis Mehefin diweddaf :

—

2o pwvs o Fara neu Biscuit,

I IB 80, 8 i^
pwvg o Flawd>

3-ipAvysoFlawdCeirch,
fcaiwTjwiioirfj; i ^ p^ysoRice
• < **»*»?»6 as goivWs o s

. wg
'

rj
,

Upwyso De,
d&tt h lipase Halen,

3chwartoDd.fr, bob dvdd.
JO 3£ ;0l

-

Mewn ychwanegiad at yr ucbod, ninnau a roddwn—

10 pwys o Gig Tyrchyn,

o pwys o Driagl,

isb7g ? Pwys ° Ymenyn,

A^fo is obbi L th 2 pwys o Gaws,

,aU; } peint o Finegr.

Bydd y Uuniaeth yn cael ei roddi yn ddyddiol.

Caiff. y Hong neu y llongau a hwyliant cyn y 16eg o Ionawr,

eu darparu ag ymborth dros bedwar ugain diwrnod, a'r rhai hyny

a hwyliant ar ol y IGeg, dros ddeg diwrnod a thrugain, megys y
gofyna y gyfraitli.

HE*NURIAID YN BWRIADU YMFUDO.

Yn mhlitb y rhai ag ydynt yn awyddus i yrogasiflu gyda'r Saint

y tymrnor ymfudiad dyfodol, a'r rhai ag ydynt yn cael ein cym-

roeradwyaeth i f'vned, y mae amryw Fugeiliaid a Llywyddion

Cynnadleddau, &c-,enwau pa rai a gofnodwn yma :

—

Cynghorwr i Lywydd yr Eglwys yn yr Ynysoedd Prydeinig

—

Levi Richards.

Cynghorwr i Lvwydd yr Eglwys Gymreig—Thomas Pugh.

Bugeiliaid neu Lywyddion Adraniadau—Cyrus H. Wheelock,

Jacob Gates, Moses Clawson, Isaac C. Haight, Appleton M.

Harmon.

Llywyddion Cynnadleddau—Vincent Shurtleff, Claudius V.

Spencer, Joseph W. Young, George Halliday, William Speakman,

Richard Rnstron, John Lyon, James McNaughtan, George Ken-

dall, John Carmichael, John Kelly.

—

Star.
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Y NEPHIAID A'R LAMANIAID.

0, pwt a ddarfu chwilio

Yn y cof-Jyfrau sy,

Ac a ddarlle'nodd hanes
Y drygfyd mawr a fu?

Y gweddill gyda Mormon
Adaw'd a'u bron yn brudd,

A welsant eu holl genel

Yn cyd-falurio'n bridd.

Ar ol dyfetha'r Nephiaid,

'E Lamaniaid fu yn hir,

Mewn trallod sy'n anhysbys,
Yn trigo yn y tir:

Aeth cenedlaethau heibio,

A daeth Cenedloedd blin

IV plith i rauu 'u tiroedd

I gyd yn eiddo'u hun.

O, pwy a ddarfu weled,

Ar y cyfandir mawr,
Y bobl yma'n crwydro,

Heb nodded unrhyw awr,

Tra gwnai'r Cenedloedd beilchion,

Trwy drais a gormes flin,

Ddosparthu'r tir gyfrifent

Oedd gynt yn eiddo'u hun.

A pbwy ag sydd yn credu,

Na ddysgwyl am y pryd,

Ca pechod a phob gormes '

Eu gyru'n llwyr o'r byd;

A phan fydd i wirionedd,

Fel enfys yn y gwlaw,

Hardd ddangos yr addewid
O'r heddwch mawr a ddaw.

O, ti, hiliogaeth athrist

A gorthrymedig iawn,

Daw diwedd ar y dristwch,

A chai ymwared llawn:

Yr Arglwydd a'th gyhoeddodd
Yn weddill iddo Ef;

O Abra'm y disgynaist,

A chefaist sylw'r nef.

Dy feini 'n ogoneddus
Gan liwiau teg a fydd,

A'r saphir wna ddysclaerio

O amgylch it' rhyw ddydd;
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Ffenestri gai o agat,

O fewn y wlad dda hon;
A'th byrth fydd lawn carbunclau,

Tth roesaw di yn lion.

Dychwela 'nol i Seioa,

A'th orfoleddus gan;
Dy dristwch a dy ochain,

A ffoant o dy flaen

;

Galluoedd rnawr y nefoedd,

Ddont lawr i'th roi yn rhydd

;

Tr Iesu fydd dy Brynwr,
Ac yn dy ganol bydd.

Pryd hyny'r gwyliedyddion,
Hwy a gyd-welant oil,

Pan Duw ddwg Seion etto,

'Ehon fu o'r byd ar goll:

Y blaidd a'r myn orweddant
Mewn heddwch llawn ynghyd,

A'r oen wna'r Hew yn gyfaill,

Heb ofni'i wg un pryd.

Ca'r ddaear oil ei llenwi

Gan wir wybodaeth Duw,
Ac ni chaiff dim niweidio,

Na blino neb fydd byw:
A'r rhai'n yw y newyddion
A draethwn i bob un;

Cynnwysant fawr lawenydd,
A digon byth i ddyn.

ADFEILION HEN DDINAS ARDDERCHOG YN YNYS
TINIAN, YN Y MOR TAWEL.

(O'r " Edgartown (Mass., U. S.) Gazette.")

Cadben Alfred K. Fisher, o'r dref hon, a'n hysbysa pan ar ei

fordaith forfilaidd, yn y Hong America, o Bedford Newydd (yr

hyn oedd ynghylch wyth mlynedd yn ol), iddogael achlysur i

ymweled ag Ynys Tinian (nn o Ynysoedd Ladorne), i dirio rhyw

ddynion cleifion. Efe a arosodd yno rai dyddiau. Un o'i wyr,

ar ei daith o gyloh yr ynya, a ddaeth i fynedfa prif heol adfeilion

•linas fawr ac ardderchog. Cfldlien Fisher, wedi cael bysbysiaeth

o'r ffaith, a aeth i mewn i'r ddinas tiwy yr heol benaf, yr hon

oedd ynghylch tair milltir o hyd. Yr oedd yr adeiladaeth oil o

geryg, o \\w tywyll, ac o'r desgrifiad ardderchocaf. Tua chanol-
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bwynt y brif heol, cafndd allan ddeuddeg o golofnau ceryg celyd,

chwech ar bob tu i'r heol
;
yr oeddynt ynghylch pump a deugain

neu banner can troedfedd o uchder, a cheryg aruthrol eu pwysau

yn beuau iddynt. Yr oedd y colnfnau yn ddeg troedfedd o am-

gylchedd yn y gwaelod, ac ynghylch tair troedfedd yn y pen.

Tybiai y Cadben Fisher y pwysai y colofuau tua thrugain neu

drugain a deg o dunelli, a'r ceryg ucbaf tua phymlheg tunell.

Yr oedd un o'r colofnau wedi syrtbio, a cbafodd ef gydeusdra teg

i olygu ei cbyfartaledd a'i chelfyddydwaith hardd. O'r brif heol

ymwasgarai nifer mawr o heolydd ereill. Yr oeddynt oil yn

uniawn, a'r adeiladau oeddynt o geryg. Yr oedd yr holl ddinas

wedi ei gorchuddio a tbyfiant coed cnau cocoa, y rhai oeddynt

hanner cant a thrugain troedfedd o uchder- Yn yr heol benaf

oafwyd darnau o lestri priddion cyffredin. Bu yr ynys yn medd-

iant yr Yspaeuiaid aui aniser hir. Yr oedd chwech neu saith o'r

Yspaeniaidyn preswylio yn yr ynys pan oedd Cadben Fisher yno.

Hwy a'i hysbysasant ef i'r Yspaeniaid fod mewn meddiant o'r

ynys atn ddeugain nilynedd, ac iddynt ei chymmeryd oddiwrth y

Knackas, y rhai oeddynt yn hollol anwybodus am adeiladwyr y
ddinas, a'r trigolion blaenorol. Pan holwyd hwynt am ddech-

reuad y ddinas, eu hunig ateb oedd," Maeyn rbaid fod hiliogaetb

alluog wedi bod yma er yr amser maith yn ol."

Hefyd, gwelodd y Cadben fisher restrau anferth a geryg yn yr

ynys hon, o ba rai y mae yn amlwg yr oedd yr adeiladau a'r col-

ofnau wedi eu hadeiladu. lthyw ranau o honynt a arddangosent

eu bod wedi eu gweithio. Dyma. waith i ddychymmygu. Pwy

oeddynt sylfaenwyr y ddinas ardderchog hon unwaith yn Ngog-

ledd y MorTawel, a pha beth a ddaeth o'u disgynyddion ? Pa-

beth bynag fyddo yr ateb, mae yn eglur eu bod o radd uchel.

Ctjf. D. E. Jones^

YR YMFUDIAD.
Tow —" Carphilly Maicb."

Daeth yr awr ini'n lion, adael hen Babilon,

A morio tua Seion, o gaethiwed gwlad gelynion
;

Dynion drwg, llawn o drais, sydd a'u llais yn un lief,

Am dywallt gwaed cyfiawnion, dynion doeth is y nef j.

Angel Duw rydd ei lef, geilw ni tua tbref

;

Mae Babel fawr i syrthio, a'i gogoniant oil i gilior,
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Pla.#n hon Sydd gerllaw ; dydd ei cbwyrap buan daw
;

l'r saiut mae gwaredigaetb, ar fwyn dir Seion draw.

Mae'r faniar fawr o'n blaen, yn chwifio draw ar daen

:

Bros frigwyn donau'r eigion, tua'r wlad sy'n llawn ben-

dithioo,

.Awn ar frys, mawr yw'r fraint i'r boll saint yno sydd,

Uweh cyrhaedd brad cynllwynioi),heb un fron yno nbrudd.

" Yn iach i bawb yn awr,*' o'n ceraint, fach a inawr;

I Seion awn dan ganu clod i Dduw, a gorfoleddu,

'N gu ein bron, gawn yn hon ; ana i Ion wlad y wledd,

I feddn bythol wynfyd, iechyd pur, hir, a hedd.

Pwy yw'r rhai'n hedant 'nawr, yn llu mawr, oil yn tnhell,

Fel cyfiym goloaienod i'w 'stafelloedd, rhag y difrod ?

Dyma'r saint, heddyw sydd, meibion Duw, plant y dydd, '

Yn llamu o'u caethiwed, draw y rbed 'rhai'n yn rtaydd.

Llwyddiant mawr fydd i fod, dyna nod dawn y nef,

I ran y gwaredigion, yn nyffrynoedd mynydd Seion:

Aleusydd llawn, o bob grawn, yno gawn yn ddi-gel

;

Per winwydd ar ei dolydd, glenydd llaeth, maeth, a mel

:

Yno tyf aeron teg, cynnyrch bael ffrwytbau cbweg;

Gwinllanoedd, gerddi llawnion, a pber lysiau a danteithion •

Celloedd llawn, lluniaetb. lion, geir yn hon, goreu'n wir,

A heddwcb Duw, fel afon, yn llifo dros ein tir.

Canu wnawn ar ein taith, dros donau'r eigion maith

;

Dinasoedd mynydd Seion, aeth a bryd a serch ein calon

;

Temlau bon bura'r fron iviwdda Ion yn oVdilyth;

Ei deddfau pur a'n cyfyd oil i glyd fywyd byth.

Henffych well, ddedwydd ddydd, pan na bydd poen yn bod,

Yn Seion, lie chwennycha Brenin nefoedd wneyd ei drigfa

:

Ol'r lath fraint, fawr ei maint, ni ddaw liaint byth i hon;

A lluniaetb nef i'n lloni gawn, o fri ger ei fron
;

Yn lie gwarth hyllig wedd, awn i gu wlad y wledd;

Is gwinwydd yr eisteddwn, dan y fligysbreniaa canwn;

Peraidd win gawn yu hon, ni fydd bron un mewn braw

;

A gelyn i'n dyehrynu, yn ei ddig, mwy ni ddaw ;

Y deg forwynig fydd, ar draed yn ysga/n rydd
;

Gwyr ieuainc, a gwyryfon, a henafgwyr welir weithion;

O un fryd, gwyn ein byd, dawnsion nghyd yno wnawn;
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Ein galar dry'n llawenydd, a hedd ar gynnydcl gawo.

Llywydd doeth nef a llawr, gyda'i lu ddaw i lawr,

I Seion i deyrnasu gyda'r saiat am fil o flwyddi :

*R'wyllys fawr, dros y llawr,, wneir yn awT, fel 'a y ne
T

;

Daw'r byd fel gardd yr Arglwydd, gyda llwydd yD mhob Tie,

Dewi Elfed Jones.

AMRYWIAETHAtJ, ftc

DrNlON rbinweddol a berchir yn gyboeddus gan bob dyn da,

<ac yn ddirgel byd y nod gan ddynion drygionus, gan fod pelydr

rhinwedd yn llewyrchu i lygaid anewyllysgar i'w canfod.

Y doeth a ymwrtboda a cblod ; bod yn awyddus am glod a
<ldangosa deilyngdod bychan,a meddwlhunanolsydd gydymmaith
gwastadol i anwybodaeth.

Na wenieitha, ac na cbymmer weniaith ; dllyn l&is dy reewm,

ac yna yr ydwyt yn ddiogel.

Taliadao o Tach. 12 hyd Tach. 25.—Sir Fynwv, £4;
Llanelli, £2; Sir Fflint, £1 10s; Sir Fon, £2 16s lie; Llanill-

tyd, 16s; Pontytypridd, 14s; Aberamman, 7s lc; Dowlais,

9s7^c; Hirwaen, 3s 3c ; Georgetown, 16s l^c ; Merthyr, £1 7s;

Pendaren, 4s; Ffynnon- Tydfil, 3s 2c; Troedyrhiw, 8s.—Cyfan-

swm,£l5 9s 2c.

" J. H."-—Mae yr ymddygiad y soniweh am dano, sef myned i

dafarnau, yn hollol anweddaidd, ac yn beth y dylid ei roi heibio

yn ddioed.

^T Dymuna y Llywydd W. S. Phillips ar y cyfryw ag ydynt

vn danfon ato am atebion, i gofio danfon stamps, onide nad allant

ddysgwyl cael en bateb, gan nad ydyw stamps, fel ag yr hysbys-

odd o'r blaen, yn tyfn,

Llyfr Himnad Newydd.—Yr oedd y gyfran olaf o'r Hymn-
au yn myned i'r wasg dydd Mercher diweddaf, a gyrir y llyfr i'r

rhwymwr yn ddioed, fel y byddo rbai yn barod erbyn Nadolig.

Cynnwysa 575 o Hymnau, a'r un uifer o dudalenau a'r llyfr

Saesneg.

^T Mae yn ddrwg genym na allasom ohebu a'r rbai a fuont

yn ysgrifenu atom yn ddiweddar; yr oeddym yn rhy ddiwyd yn

nghylch y Llyfr Hymnau.

^|f Anfoner pob ljytbyron, yn cynnwys eircbion a thaliadau,

i John Davis, Printer, John's Street, Georgetown, Merthyr.

...— —

—

J. OAT1S, AKGRAFFYDD, M ERTHY B-TYDFIL.
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PREOBTH ANGLADDOL GYFFRHDTNOL POB SANT
A PHECHADUR, YN NGHYD A'R NEFOEDD A'R

DDAEAR.

GAN Ylt HENCRIAD OHSON PRATT.

d draddodwj/d yn y Tuhenmcl, yn Ninas y Llyn llolen Fawrt ar

y 'J-Jcdn o Orphenaf, 1852, ac a ystjrijentryd gan G. D. Watt.

(O'r " Desertt News.")

Ya ydys wedi dymuno arn.af i draddodi pregeth angladdol gwraig

y brawd Levi Savage, yr hon a fu farw yn Rhagfyr diweddaf; ac

er pan ddaethyra i'r lie Iwn y boreu yma, yr ydys wedi dymuno

amaf i bregethu pregethau angladdol amryw o'r Saint ag ydynt

wedi roarw yn Lloegr; ac yr wyf wedi penderfynu, yn He

evfyiigu fy anerchiad at unrhyw amgylchiad uoigol, i bregethu

yr hyn a eliir ei vslvried yn bre;;elh angladdol gyffredinol yr boll

Saint ag ydynt wedi inarw mewn oesoedd a clienedlaethau myn-

edol,ynghyd a'r oil a fyddant farw etto, a pbregeth angladdol yr

boll rai nad ydynt Saint, ac hefyd pregeth angladdol y nefoedd

a'rddaear; ac i'r dyben hyny, cyrqmeraf destun yr hwn a wel-

wch yn ysgrifenedig yn y 51a;n bennod o brophwydoliaeth

Isaiah, a r chwechfed adnod :

—

" Dyrchefwch cich llygaid tua'r nefoedd, ae edrycbwch ar y
ddaear isod : canys y nefoedd a ddarfyddant fel mwg, a'r ddaemr

a heneiddia fel dilledyn, a'i phreswylwyr yr un modd a fyddant

meirw; ond fy iacbawdwriaeth i a fyid bytb, a'm cyfiawnder fA

dderf?dd."

U
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rfJiJJjnae pob peth ndnabyddusinriype/tfayinobrVdcraeaT honj yK
®gored i gyfnewidiad ;

niil yni uriig byn,cyn belied ag y perthyasr,

ei gortf tymrnorol, efiUib aniifeHjaid ny maes,. ehediaid -yivawyiv

pysgod y m6r, it photo -peth! 'byw nagly g.v-ydddm am dar>y34ij<H*;jr

maaiH oil yn ddarostyngedig i been a cbaledf'yd, ac jn y diwedd

yn marw ac yn triyned heibio$ ymddecsys fod gan farwolaetfa

lywodraeth. gyffredmel' yn *ia oefladigaeth. .Mao yn ddiauyc

fyd rhyfedd ; diau rcad edr.ysha fed byd wedi si gyfansoddi i gyn-

-Hyrcha- dedwyddweh tragywyddoi ; a buasai yu mhell iawn oddi^-

Witth y gwir, feddylrwyf, i u'nrhyw fod, yn yr amser presennol, et

gyhoeddi yn dda iawn; ymae pob peth yn arddangos i hi fod

diiioni. i radd helaetb, wedi ffoi tfr greadigaeth hoti. Os cyfran-

ogwii o'r elfenau, y mae tnarvvolaeth yno yn ei boll dduMiau-'u'i

bamrywiaeth'; a phan y dyuiuuwn lawenychu, y mae trallod yr*

breserinol, yn yrngymmysgu ya inbob cwpan; a gwae, a thraeni
.

ao adfyd, a ymddangosant fel pe cy fansodden i eia tynghed bre-

aenuol. iihn Hod HiBa

-* .'T3f mae rby wbeth, er hyny, meira dyn, ag sydd yn gyssou ym-

gyrhaedd yn mlaen ar ol dedwyddweh, ar ol bywyd, ar ol pleser s

ar ol rhywbeth i foddio y dymuniad hiiaethus sydd yn llfUya c

fewn ein mynwesau. Pabam y mae gei:ym y falb ddyrauniad ?

Ar phahain nad yw yn eael ei l'eddloni ? Pah am y mae y gread-

igaeth wediei chyfansoddi jelly ? A pbuham y mae tnarwolaetli-

ya teyrnasu yu gyffrediaol Jroa bob peth byw daearol? A
wnaeth Awdwr uaawr creadigaeth luuio y bellen feehan .'hon.jo'n'

heiddo ni, yn ddarostyngedi.; i'r boll gyfnewidiadau byn,y rhai

>a gynnyrcbant dvallod a marwolaeth yu ciysg y bodau sydd yn

ei pbreswylio ? Ai dyrua sefyllfa' ddechreuol eia creadigaelh ?

Atebaf, nage; nid oedd wediei chyfansoddi felly k Ond paibSd

•yigwnaed hi yn y dechreu ? Cafodd pob peth a wnaed yn ber-

thynol i'r ddaear hon, eu cyboeddi yn _" dda iawn." Lie y mae

•poen, lie y mae afiechyd, lie y mae trallod, alley mae marwol-

aeth, nia gallai y dywediad hwn gael ei ddeall yn ei ystyr llyth-

yreool ; ais gall petkau fod yn dda iawn He bo jhywbeth dcwig,

iawn yn teyrnasu ac yn meddu llyvvodraeth gyffredinnhrfJisw i'o

fiorfodir ui, gan hyny, i gredu, fod pob peth, yn ffurfiad cynUf'

ein byd, mor bell ag y rhodda yr bancs Foesenaidd hysbysiaetb,-

yn berffaith yu eiSurtiad; nad ocdi dito yn yr awyr, neu yn y
dyfroedd, neu yu yr elfenau cyiaDgorff, ag.oedd wedi' ei g:y.»--



PDGOQN SEIOiT. 9SH

hfrjao i gymijTchu adfyiV trueni, anliapnisriryddyiieu farBmlatfetb,

yn y moid ag oedd yn gorffoledig y pryd byny; nid am na

wnai yr uu elfenau, wedi eu coi'ffolliv.ychydig yn wahonol, gyn*

nvfehir yr boll effeithiau hyn ; eithr fel ag ydoerld yn gyl'iin-

BOddedig y pryd byny, mae yn rhaid i ni addef fod pob temig o

ttfrjsfyofddwt'Fy. ac o ddaear, wedi eu cyfansoddi fel ag i fod yn

»i(!iiDg i daenu bywyd ac anfarwoideb trwy yr boll amryfal ryw-

iau.o iodoliaeth fyw;/dol ;— teyrnasai anfarwoideb yn mhcb dos-

partbo'r greadigaeth ; o ganlyniad cyhoeddwyd hi yn dda iawn.

Pan wnaeth yr .Arglwydd ebediaid yr awyr, a physgod y mtrr,

i boblogi y nefoedd wybrenol, neu yr.elfenav. dy/'rllyd, yr oedd

yr ehediaid a'r pvsgod byny wedi eu ilunio yn gyfryw yn eu

natur ag i allu byw yn dragywydd. Dycbyimnygn rhywbetb yn

wahanol i byn, fyddai tybied i'r Hollalluog Uurfio yr hyn ag a

fuasai wedi ei gyfaddasu i gynnyrehu adfyd a tbrueni. Pa beth

a ddywed Daf\dd y Salmydd ar y pwnc hwn ? Efe a ddywed y
eaiff holl weithredoedd yr Arglwydd barbau yn dragywydd. Ai

ni wnaeth yr Arglwydd y pysgod \ Do. Ai ni wnaeth Ere

ebediaid yr awyr ? Do. Ai ni wnaeth Efe anifeiliaid y maeg,

a'r ymkisgiaid, a'r pryfed ? Do. A ydynt yn partem bytht?

J$«c ydynt, mewn yruddangosiad ; ae etto fe ddywed Dafydd fod

ei boll weithredoedd Ef wedi eu cyfansoddi ar yr egwyddor hono.

Aydyw byn yn wrtb ddywediad ? Nac ydyw. Y mae Duw wedi

rhoddi rhai bysbysiadau ereill tnewn perthyuas i'r gweithrediadau

byn. Y mae efe wedi caniatau i'r dinystrydd ymweled a. hwynt,

yr hwn sydd wedi traws feddiannu llywodraeth ac awdurdod ben-

©dal, gan ddwyn arjghyfannedd-dra a dystryw ar bob Haw; y
mae perffeitbrwydd y cyd-gwffoliadau gwreiddiol wedi peidio.

J3ithr a ganiata yr Arglwydd i'r difrodiadau hyn deyrnasu yn

dragywydd? Na una, Mae ei allu Ef yn bodoli, ac y van*

gallrj y dinystrydd yn bodoli. Mae ei allu Ef yn bodoli, ac y
mae gallu marwolaeth yn bodoli ; eithr y mae'ei alia Ef yn fwy

na phob galluoedd ereill; ac o ganlyniad,. pa. le bynag y byddo

trawa-feddiannydd yn dyfod i mewn ac yn dystrywio rbyW'Tai

o'i weithredoedd Ef, efe a adgyweiriay difrodiadau byny, a adeil-

ada yr hen adfeilioD, ac arwna bob peth yn newydd: ie, pysgod y
iadr, ac ehediaid yr awyr, ac anifeiliaid y deaear, >syd*l jiaid idd-

•ynt etto, i'r dyben o gario allan fwriadau yr Hollalluog, gael en

•yfansoddi yti gyfryw ag a allont fyw yn dragjaRyitefea ^Lbaoft^i
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Byddai yn ddyddorawl i wybod rhywbeth ynghylch sefyljfa

pethau pan y cawsant eu ffurfio gyntaf, a pha fodd y dygwydd-

odd i'r dinystrydd hwn ddyfod i mewn i'r greadigaeth ddymunol

hon; pa beth oedd yr achosion, a pbaham y caniatawyd hyny.

Yr oedd dyn, pan y Ueolwyd ef gyntaf ar y ddaear hon, yn (&&

anfarwol, yn.allung i barhau byth
;
yr oedd ei gnawd a'i esgyrn^

yn gystal a'i ysbryd, yn anfarwol a thragywyddol yn eu natur;

ac yn gyffelyb yr oedd yr is-greadjgaeth, y Hew, y llewpaid, y

myn, a'r fuweh; felly yr oedd llu asgellog y greadigaeth, yu

gystal a'r rhai hyny a nonent yn yr eigion raavtro ddyfjoedd—

yr oeddynt oil yn anfarwol
r
a thragywyddol yn eu natur; ac yr

oedd y ddaear ei bun, fel creadur byw, yn anfarwol u thragy-

wyddol yn ei natur. Betli! a yw y ddaear yn fyw hefvd ? Pe

na byddai, pa fodd y cyflawnid geiriau ein teslun, lie y Hefara

am y ddaear yn marw ? Fa fod d y bydd favw yr hyn nid oes

bywyd yudilo ? " Dyrcbefwch eich llygaid tua'r uefoedd,'' medd

yr Arglwydd, " ac eaSrvchwcJi ar y ddaiear isod : canys y uefoedd

a ddaifyddant fel mwg, a'r ddaear a beneWdia fel dilledyn, a'i

phreswylwyr yr un modd a fvddant meirw." Yn yr uu modd!

—betb ! y ddaear a'r nefoedd i farw ? Ie, mae yn rbaid i'r nef-

oedd faterawl a'r ddaear oil i fyned trwy y cyfnewidiad hwn a

alwn ni yn farwolaeth ; ac os felly, mae yn rbaid bod y ddaear

yn fyw yn gystal a ninnau. Fe gafodd y ddaear ei cbyfaneoddi

yn gyfryw ag y gallai fodoli yn greadur byw i bob tragywydd-

oldeb, gyda'r holl luoedd auifeiliaid, ehediaid, a physgod ag a

leolwyd gyntaf ar ei gwyneb. Eithr pa fodd y geliir profi fod

dyn yn fod anfarwol ? Cyfeiriwn cbwi at yr byn a ysgrifenodd

yr apostol Paul ar y pwnc hwn: efe a ddywed mai trwy un dyn

v daetli inarwolaeth ; ac efe a ddywed wrthyrn pa fodd y daeth

:

trwy drosedd un dyn y dygwyd inarwolaeth i mewn yma. Eithr

a ddygodd trosedd yr holl glefydau a'r trallod byn,yr adfyd a'r

trueui yiaa dros holl wyneb y greadigaeth hon ? Trwy drosedd

un dyu y mae hyd y nod y uefoedd i ddarfod fel rawg, a'r ddaear

i heneiddio fel dilledyn? Ie.tiwy diosedd un
;
ac oui bai ei

drosedd ef, ni fuasai y ddaear byth yu ddarostyngedig i farwol-

aeth- Paham ? O herwydd fod gweithredoedd yr Arglwydd wedi

eu gwneuthur i fodoli byth; a- phe daethai inarwolaeth i mewn

heb aehos.a dinystrio y ddaear, a difrodi y nefoedd faterawl, ac

effeithio dymchweliad a dystryw hollol a chyffrediuol yn y gread"



OIJCORN SEION. 3<?-S

igaeili ddymunol hon, yna gweithredoedd yr Arglwydd a beidient

barha'u yn cl yr addewid, gun fod yn anmherflaith yn eu ffur6ad,

ac o ganlvniad ddim yn dda fa'wn.

Ond pa beth oedd y pecbod hwn, a pna beth oedd ei natur r

Mi a ddywedaf wiihych pa beth oedd : dim ond yn umg eyfran-

ngi o ryvv ffrwyth penodol. Ond., meddai rbywun, fe feddyliwn i

nad oes dim niwed mewn bwyta ffrwyth. Ni fyddai, os na roddai

Duw orehymyn ar y pen. Y mae pethau mewn natur ag a fuas-

ent yn ddrwg neb orebyrnyn : pe na bai gorchyroyn, buasai yn

ddrwg i chwi Ia'flfi creadur diniwed, a'ch cydwybod eicb bunairi

a ddywedai wrthych ei fod yn belli drwg. Y mae yn ddrwg i un

dyn niweidio y Hall, neu gwtogi iawnderau arall, yn aDnibynol

ar an gyfraith ddaclguddiedig; oblegid y mae y dyn anwar, neu

y bod Lwnw na cnijmfoad erioed am gyfreitbiau ysgrifenedig y
nef—yr hwn ni chlywodd erioed am gyfreitbiau dadguddiedig

Duw mewn perthynas i'r egwyddorion byn—yn gystal a'r Sant,

yn gwybod ei fod yn ddrwg' i gwtogi iawnderau arall ; mae byd y
nod natur y peth yn dangos ei fod yn ddrwg; ond nid yw felly

mewn perthynas i la'wer b be'fhau ag ydynt yn ddrwg, y rbai yn

unig a wneir yri ddrwg trwy orcnyinyn.

Er enghraifft, dyma y dydd S>abboth; ni allai dyn na chlywodd

erioed am gyfraith ddadguddiedig Duw ar y pwnc, byth feddwl

ei fod yn ddrwg i weiihio ar y dydd Sabboth ; efe a'i hystyriai yr

un mor iawn i weithio ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ag ar y
seitbfed; ni allai efe ganfod dim yn natur y peth with ba un y
gallai adnabod ei rod yn ddrwg. Felly hefyd mewn peithynas

i fwyta (frwytliau penodol; nid oes un drwg yn hyny ynddo ei

cunan, gorehymyn y' T>uw mawr a'i gwnaeth yn ddrwg. Efe a

ddywedodd with Adda ac E>'a, Dyma holl ffrwytbau yr ardd
;

ehni a ellwcb fwyta o horiyi'it yn eofn, oddieithr yr un pren bwn

a saif yn nghanul yr ardd; yn awr, gwyliwch, canys yn y dydd y
bwytewch o bono ef, gan fai w y byddwch farw. Oni chanfyddwn

mai y gorehymyn a whaeth hyh yn ddrwg. Oni bai y gonhym-

yn hwn, Adda a rodiai allan gan gyfranogn yn eofn o bib pren,

heb ddim cnofeydd yn ei gydwybon ; yn union yr un fath ag y

gwnai y dyn anwar, yr bun ha chly v. '.<:d erioed ewyllys, ddad-

guddiedig Duw, weithio ar y Subboth, yr un fath a rhyw ddiwr-

nod arall, ac beb fod dim yn ei gyduybod ynghykh y mater.

Ei'thr pan lofruddio dyn, efe a wyr ei fod yn gam, a'i gydwybod
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Pa fodd y gellid gwneutbur bvn beb orcbymyn ? A ellifch

oh4i fllytSRfti $^fc[§ a^%aaVhf

¥<feilbl?'
i -k*n&'-fl}fP$hvn

yn y gyiffli^l era'/a!
l!

\SfJh
p
' Vn ineddu dignn o ddnotlftfo^l^yfeisio

rbvw ffordd trwy vr lion v 'gall bod deallgar ddangos ei lift is yn

^f&riira^V^^

LtHW^^n n^ ' retvl ? n? ^dH'af usfrlfyNV'#nsWbfli?BlH?tfd&tfg^i

fyWdW* His gellfd'
:d^V^{J'^ ;

crfd;«^i
he%j[ y1;

'hcrllC g>£ft'tflrMi

sydd yn llywodraetlm bodau o gylch uwch, oddieilbr ei fofl'''-
ih-Mi

eiosod meJtfii 'Se'fyllfa i gael ei d'r'eni, ac fell v ei brofi pa tin a

gadwai hwynt ai p'eldio. Gan bynv yr oe'dd yn ddoeihineb i

WStfy* flyW£ WW^feWy yr 'Arghvyild a rofftfoV^iddfyi^y^?-

chvmyn hwn
;
pe nas bwifadai Ef i'r dvn gael ei

' dreio trwy y

^•eSn^PfeH^.^'^
1
B!

<^faTbr
.'
,3

«fe
wgM^I«Ji HHttfyta& i

(?

r i felArilril"b6
,

fi
!iftd6 iia)a»».

'^JftS&J ^ fl^ b9o3 .dtoslowrsm cr^w6 ny fib-jo gs rfJvwifl y

WkiV-Wtfrkty #,Lfirk^esM ^A&ft$,'ff Fyd(rS}' i Dduw roiSi
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^Sfi^Lit^^ fp4 deallgar, heb benodi cosp svrtbi. pe cawsai ei thori.

ffi?aham? berwydd pob bodan deallgar a fwrient ymaith y
Oryobfeddwl ogyfraiih yn cael ei rhoddi, yr linn a eliid ei thori

xrth
;
bleser

?
heb fad y personau a'j tpri yn caei eu cnspi am on

-f-rQ^edd. Kwy a ddywedent, 'Pa.ie mae yr egwvddnr p gyfiawn^

$er yn rhodd^r y gyfraith ?—nid yw ymaj nid ydyui ni yn ei

fynwes; nid yw, Efe yn parciru; ^eUhau ei hunan, canys

^itibVaii, -na'i gynawjifler. typ.pe^jg^y^bfyiailjbj^^j^a wrtbryfelwn

ynei.eibyn. ba reshan a fyddai, pe na fuasai cusp we.di ei

cbyssylltu whbi ? c 7/n „ fj (,
t)& , l)

„ lin

*

/eh70 7^ £rfq
Eithr pabeth oedd nalur y gosp bon ? Yr ordd wedi ei doeth-

^i}^*&Y$lWtii%W?-L\f &W 45nMM^'iy^fL4T^^K!>o^li;e(SYl>"
oedd, neu lywiawdwyr, yn gyffredin o'r fath natur ag sydd jn^eu

rli^j^^'tfvmydrio dad mrf -ludluenwa Lilhg ^ bbol £<!

ndraethwr ruawr, i ysgwyd teyrnwialen awcimlod dros yr boli

ddaear. Pan dro-eddndd y Uywodraethvrr, y person a osodwyd

^rfey^W -i$Ws J greadigaeth ddyrannol
,
Jffi'n^/p/Jd^y^U e

^yu^^yjAypdifa^h deianlo yr efrejtbiau,,o 1?JJ

n
.
y'„y>riirW.^J1 v^f7

!l:1l^«,
rr^,.'oeu^am ' a§ a fvdd °, yn trosedd^c^rei^hjau^^Uduol.

iXftffrltffb Jp^^lTOd^r^^t^^hy^yd y cenedlacth-

rBBrP'rKA i'< iilirefLbo ,dovnu (IoI(g o uKbod adJ98ibowy[I nv bbvs

B ^or fynych W yf^&&^^ ^qW(P$ldB&&%oW$
yn etifeddo]

)r
gan gael.eu ^rp^l^^ao i,laWr o dad i fab am gen-

edlaethau. I'aham? O herwy^y^yj^cptajf, jr^edg tr<#gdj,

^plantagyfVanogasanto^eff^laiV,,
8JS „ 9q

. a ,„d n ., mvdo
A pha beth oedd helaetlu-wydd, n^ys/jy gp^fl a^^rp^d

Adda? tyi, a dfly.w^^j^jc^^-T^^^r^g^y^^.^gi-
wclaeih pa beth ? Marwtilaeth y tjabe.},], an/ar^r-l—y babeU.h^o

He na fu
l:
ba^aw caarwol^b, jf bx^n a.ddQetb |F|i|fiwyd,

9fi.a„$ft-

^oeddwyd yn dda iawn : cafodd hadau mai ^odae^e^yy^ddi.
Eafodd, acyn mhaddullf; J)y^ed ihai f^d^wbeth

_m ^a^r

y ffrwyth ag oedd yn dwyn manvolaeth. Boed byn fel y byddo,

j-mae un peih yn siqr-rp/fi^daeth marwobi^b^ijrpC^nipddiad ;

;rfc dda#^ yna trwy ryw ffovdd, a pbepb.pd^dd.y pfj^^ryn^f^r
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ha \xa y dygvyy d yr anghenfil hwn. i cpeivn. Pe na byddai p*citaGV

buasai yr hen dad Adda heddyw yn ngardd Eden, luor gaiiaid e

gwmbg, uior hoeuus aq moi deg, ag erioed, ynghyd a'i gymhares

j»p
(

»vyja|dd. Efa, yn byw yn bell har.dd\vch iuuenetyd, lata

^-.'jXl'gvy^Jip.dyn y daeth marwoiaelb, sef marwolaeth y corff. Pa
helh

;

sydd yn dyfod o'r ysbryd pan fyddo y. corff yn rnarw? , ,A

.h%^e
Sfl

bci'" ilith ddedwy.dd,?-, ^jplai ysbryd yr hen dad Adda

:lla^Vai-TKeP1P
ao!leb Duw

'
a tbli S >' uy »i dragswyddoi^gan^

fwyr.iiau lioll ddedwyddwch a gogpyjmii y nef, ar cl i'w gorfi

jfgJGS^ o$W& elai > canys nid oedd. co?p y trosedd hwnw wedi ei

chyfyngu i.|r corff yn unig. Pan bechodd, ef'e a becbodd a'r cotff

^ij y^jjr^dj. nid, y corff & fivytaodd y ffnyytb yn unig, eithr fe

roct.dodd yr yabryd yr ewyllys i ftvyta ; fe bechodd yr ysbryd, gan

hyny.yn gystal a'r eoiff; yr ooddyiit yn cytuno wrt'u gy/ranogi

Q'r ff/wyth hv,mv. Q g-anjyuiad, ai nid oedd yr y&bryd i-ddyoddflf

yn gystal a'r corff. Oedd. Pa grind ? Trwy boll oesajfc tragy-

wyddojdeb, heb ddiwedd; tra yr oedd y corff i ddyehwelyd yn ol

i'w fans ddaear, a cbys^u ynq i bob tragysvvddoldeb. Dynti oedd

effaith y cwyrup, a gadael ailan y cynilup ,t> wavedigaeth; a phe

na bvddai cynlluu o waredigaeth wedi ei ragbarotoi er cyn seiiiad

Y byd, buasai dyn yn ddarostyngedb; i ysgariad tragywyddol

r.hwng corQ' ac ysbryd—y nuill i orwedd yn gynimysgedrg a'i f£ia

ddaear trwy hull oesau tragywyddoldeb, a'r Hall i i'od yn ddaros-

iyngedig, trvyy bob parhad dyfod ol, i'r gallu a'i U\ yllodd, ac a'u

harweiniodd hwynt ar gyfqiliorn ; i n>d yn gwbl. dmenus, pal id

y dyvved Llyfr Mormon,. " yn farw gyda goiwg ar bethau per-

Ihynol i gi tiawnder;" ac yr wyf yn herio unrhyw fodau o'r fath i

gaol urjrhy\y ddedwyddnch, pan y rnaent yn farw gyda golwg ar

bethau perthynol i iachawdnriaeth. Iddynt ,b»vy, y w&e ded-

wyddyych, allan o'r cwestiwn; y (uaent h«vy
,
yn. gwbl a. thragy-

wy'ddol druenus, ac nid oes gymhorlh iddynt, a gadael yr iawtv

o'r neilldu. Dyna oedd y gosp,
;

a* gylsoeddwyd uwchben y tod

Adda, ac uwchbeu yr holl greadigaetb ar ba na y gnnaed ef yn

siglvvy^a llywodraethwr. Dyrpa yw yr hyn a elwir yu beohod

gwre.id.liol, a'r ella.ih o bono.

Eithr y mae geiiiau liynou iawu yn Llyfr Mrornian, at ba rai

yn awr y.dymwpaf gvfeirio eich meddyliati
; y maent yn'darlWH;>

i'ej hyu: " Ad.da. a ^r.thio^d ,(«}1 j^ydd^i dyn, a dyniou ydyni.

iel y cafTout lan-enydd.'' Sleddai un, pe «a syrthitf-sai Addat-yaa.
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»is galiai foJ unvhyw liiiTopjierli . Dyna fa union yw yr hyn &

gredwn ninnan; ond pa belli yr \dych tri '\vneya o'r geiriau hyny

a roddwvd yn ilaenorol i'r cwymp, pan y g'orchyuiynwyd idde

amlhau a U*nw y ddaear t Pa fodd y galiai efe amlhau a chyf-

lawni y gorcbymyn hwn, os "syrthiodd A'lda fel y byddai dyn ?'*

Gadewch i mi apelio at eiiiau ereiil yn y' Testament Newydd:

M Nid Adda a dwyllwyd ; eithr y wraig, wedi ei thwyllo, oedd yo

y oajnwedd/^meddal yr apostol Paul. Wei, ar cl i'r wraig gael

ei thwyllo, yroedd yn ddarostyngedig i'r gosp; ie, vedi iddi gyf.

ranogi o'r Crwyth gvralravddedig, ami hi oedd y gosp, ac nid ai

Adda; nid oedd ef Weal i-ymmeryd o'r ffrwytb, eitiir yr oedd ei

wraig. Yn awr, pa belli oedd i'w wneuthur ? Dyma ddau foil

yn ngardd Eden, y wraig a'r dyn
; y icae hi wedi troseddu, wedi

tori y gyfraiih, a inyned dan y gosp. Ac yn awr, meddylmch pe

bai y dyn wedi dywedyd, Ni thymmeraf fi o'r ffrwyth gwahardd-

edig hsvn: y gair nesai' 1 yddai, Bwriwch m allan o'r ardd ; eithr

gadewch i Adda aros yno, oblegid ni phechodd ef, ni thoiodd el'

y goiobypiyn, ond ei wraig a'i torodd ; twyllwyd hi, alltudier bi

o'r ardd, ao o'm preseunoldeb i, ac o bresennoideb Adda
;
ysgarer

hwytit yn dragwyddol. Gofynaf, a allent buy, ar y telerau ftyik

gyfiawiii y gorchyoyn inawr cyntaf ? Na allent. Adda a ganfu

byn, fod ] wraig wwdi c-i gorehi'ygu gan y diafol yn llefaru trwy

ysarff;a pbau garii'u hyny, ef'e a ddeallo.ld y cai ei wraig ei

halltudLo o'i wyddfod: efe a ganfu l:ef'\d,os na ch\ mmerai yntau

o'r ffiwyib gwabarddodi;;, na allai byth gael hi.iogaeth; gan-

lyniad, y mae gwiriouedd y geiiiau hyny yn Llyfr Mormon yn

umlwg, set' " Adda a syrthiodd frl y byddai dyn." Efe a welodd

ci bod yn angbenibeidiol itldo yutati gyda hi, i gyfranogi o drist-

woh a juarwolueth, ac eiiYuhiau inirywjnl y cwymp, i'el y galiai

fefe-ahiibau gael eu gwuredu o'r efl'eitliiau hyn, a'u hadl'eryd yu

oli bresennoideb Daw. a waaaib f<

w» p.ren o ba nn y b.vytasa-nt bwy eill dan, a elwid pren gwyb-

odaetu da a dnvg. Pub am y grf^id ef felly?
;ltM a

a igfiirai'

i cbwi ddirgehve-h, fto.dyr, .pabmii y gelwid liw^'feftV.
1 '^d'oeaif

gan Adda ac Efa, tra yn ngardd Eden.V fwybo1da^tb''s^d^
!

genfiIi?

cb«i a rninnau ; mas yn « if flTrfff"^'A ii^'dK fa'f ftidS'tfdofeflhWriaWb,

eithr nid oe.ld gaMdj-flty-profiud, nid'-'ti&ti^lM&ftify^yVotf?

asth trwy brofiad? m«gys Wydd.'getiy'eh Wf^'ftfifirfa^fyr byti'w

^ wyddent' b«vy toiM '.BraHid'y i'%\ farW^+adeuf p'ail
(

'Jliie4fialf^l^!
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bfrffAwy#$&\t fod gqrchymyn wedi ei roddi iddynt, ac, yr
;
p<sd£

g«#<Jynfo^igPP!^«»r*bpAaebU, ri v»,|yw i jf^iJ&H figgaffe paje&.nfe),.#,

gainjUiffftS,, *[fefr«nydd;tpi
r
ftljSiVBafltei!l<>94i,44JBi yn m\kwyB$M\

*iMfyffi$i:ie*r<}M.dp_'ikb\i!i<>y. j :379tn f tooio rfty B Lin nobb-Tv**
r #i a ddygwn esiaropl ger^ron. £r engTiraifft, meddyliwch ps

a», bflaswii orioed wedi profi unrliyw, beth meJys—heb gael etiaed

y-,8jK»^d a i^yfderrr-aiallecitj ^wiijg^edf^by^d^ifjff^d^wl^y^^

^iy*tffliyfimfS£&deri ?^ 1 -/3fa ftUe&hM , :fyvy ^V^itVaMeTB&lfyd^.^
^4W§cfeidji^a^l ^hff.^ifff,. j0p ;»a ip]|rofa,Sfiglv;e»;io^d,cbw«rwdpr?, -A.

W<ft-#/?% y* ffl T»d ft ajfcx) f •/ [t^( qj^cftj, rf^Vft ddy gaf.^ia^ipl rPjCflJAi

©sw.m^-w^tdjyuf^^i.^n, b(^)oJi ddaki 1 o'i ,febyd ua« ui welodd

erioed y pelydr lleiaf o oleunj—a
'ailed) cbw.i ddesgrifip .lliwiae.

l^?8^ dJSSgagkeh. ! A ^vhydd-ai Iffy f^vff^ftth am goch, glas,

s«uifelyn -.?. Nh wpai ; nis galleeii eu de.sgrifiu. iddo trwy unrhyw
ffovM a allech gyrumeiyd mewn Haw. JJitbr trwy ryw weitbred.

bydded i'-wolygon gael eu bagor, a gadawer iddo sylhi ar bel-

j'drau yr haul yn adlewyrchu ar gwrowl gwlaw, a cbymiyrchu

yr enfys, He y galla-i weled amry wiacth o liwiau, yna efe a allai

<°u gwerthfawrogi drosto ei bun ; eitbr dywedwch wrtho vnghylch

HiW'panVd^oWa^^^^
dernyn o lestr pridd. Felly yr oedd g'yd'ag Adda cyn cyfranogi

o'r 'ffrwyth bwn ; iris geilid desgrifio da- iddo.ef, oblegid ni phrof.

«dd/yrgjtff'tlr,w$ineb etloed. fGyda gotwg.ar gymnferydmewn llavr

«v4g}mios iddfl:l«f; pa! belli otfddl <JrAvg,jbyddai. gystal i cbwi gym-

meO-drmolvHYllaw i.-eg) tiro i r!M, .yrbliW/ ftijk i'yjiyd^ erj.ojsd a'i

lyigai&vni ligivaa i'rgoleuai, pa beth y^t^Myjllw^VifiCW^d p?;efl

gfc-ybrj.dafetli da a drug ei osod yMI, ftrl jGyT. !gia 1Ufti.?dy(^ jgyrr^aedd;

Ttayw.'jvybodaeth neilldtiol n.ad allai gyvhaeddi.un ffordd >ara]^

-.rwy gyfranogi o'r ffnvyth gwahardidqdjg/fifeia, brpfqdd druet>p^,

rwydd^'yna etf© a wyddtii iddo -/lod^MniViaMij; ,j|i jd!dedwyddve^b«

yutflae3i&i;ol;«i allairefe attigyJi)!r&d •pa brftli l *l'eddylid wrtb ddftl-r

wydd^<th, ntfpha betli :Oedd Ida ; eit'ijir yn a«r efe a'i gwvr trwy

gyfSrbyhiad'j Tyn/aw.r Jlenwir ef a-tbristsTCh !a t?iti'i»et»i, jtibAm' ^?
aiwel y gvahatiiaeth rh-wng ei 'eefyila.irflaen'qTiil a plweseAinjQJw*!

pherigellid trwy ryw , fnddi m vadfeNd!» ISefyWfa ,;gyT.tM,!0j['er *
<Tydd'aiOyn barodf i''«r' tnh»yn,hau,; fyr. bh fatbiaV dyu , nja iwejodcj

*aj96<l cl&iui. Gadawer i'x dyniba ua y bii b"dl -brydferthwcll



goleuni yri cael ei ddadblygu, n'r btm rm fu eiioed mew tywyTT.'

wclv, gae! ei amddifadu o'i fl¥Wg ^litnnel ibm-ii moment, a^Sa*'*

awiad lly'gad; y fath gyfnewidiad fyddai byn id da ef; ui wyddai

erioed ddim ffft dywyllvrch o'r blaen, hi dlealiodd erioed yr

egwyddor; nid aeth erioed i mevrn i gyfres ei ddrycbfeddyliati,

hyd lies y daetb tywyllwoh 3rno : yn awr efe'arall acogyflVed'Aai

;f t<yfr\vng y bodolai ynddo umvaith oedd goleimi. Yn »**$ BSie#&

efe, pe gallwn ond yn ui-.ig gaol fy ngolwg yn ol, mi a allwn ei

g'werth'iawrogi, eanys yr wvf yn dei3'f y^vfeibyiviad ;=!adf<4r*"?b^e>

yh ol etto i fy n-golwg, a gadeWeb i mi fwvnbao y -golduni oedd

genyf uiTWia?t'ff; gadewth i mi sylldrerbit ar \ eithredoedd y gWfcldc

igaeth, gadefrtb i miedrycb ar en bytry lircb draebefn, a mVrtSi

foddlonir, a'm Uawenvdd a fydd yn gyfkwn. E felly yr oedd

gyda? Adda; gadawer i'r ffWdd-gael ei phanUoi er ei brynedig: !

aetb, a pbryn'-digaeth ei hiliogatUbi a'r tool! greadigae-th ag sydd

yn griddfari menu pr.en am gael ei gwaredu
;

ga'dan-er iddynt

gael eu' badferyd yn ol etto i'r !vvn a gollasaivt trwy y '#\*yWpy>$

V&f £-fydd ant yn baTod iV weiihfan-rogi.

(/'»• hrrhmi)

PYffP&LAD DIANGOL SAINT Y DRYSOHFA YMFUDQL
tyooirrt*. nv, •

IK DYFFUYN.

l^Sffi1(Iy't* ddy^enydd i ddarlieu yn y "Star" am Ragfrr II, y
ffyfbyV'a' 'ysgrif.-nodd yr He-nun. .,1 p. D Kit hards o TMinas y
Llyil Ifalen Favfr, dyddiedig M.eli 30, yn rlroddi hanps am ddy-

fo!dikaod'i%ig^lf'yvSa*nt'a/ymfudtiyd trwy y Frvsnrfa Ynyfudol Bar-

f&Wi,Vr Dyffryn. Gaftdd'^^'^nieedd en ^rin'.-nwi i tr.e*m^»**

Ivlywyddicm 13. Young a *\V. R-lohauls, ac ereill, ynghyd a'r ivA.r

pres, yn eu bhieuori. V.'edi cyrhaedd UitfiM' 'Square vn ngbandl

swn magnelmi a sain swymtl per^niN'tb, nnerehu yd y dyfindiawl

gRn y Llytvydtl Rngharn Young yn ffhififl tvyw yd, had.iwcb,'wo

iacbavvd\vii;ict!i. Ginetb d v ( c..
1

, i ;i .1 v 1 ; ,
.' • r o Llnegr.&c, gryn

gyffYn^d trwy y ddin««, a bydd c<di>> liir air di.vo.. Yr oedd uy!b

o'r Drruddeg yn y liytJVvn yr iJmse* byny, a pysgwyiir. 1\ I'.

Pratt, A. I>i roan, a C. 0. Rkili i (nd yno ar y eyiitai ' o RTVgffriopan

T bydd y Oeiidd'eg 9*1 yr.;;l;v"t iWife hi yn r''-.:gMf, pvda'r, eitbriad

* Orsnn Fritt, yr bwn Bydd <H?dj ttfca&iH B* tSvgMfn; c.iinw-

#dd y cenad.;ii i L'oegr a gvrledydd croil.l, odji'.ntu y ItJi'ed o Fedi,
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Mae y tywydd wedi bod yn d iyraunol iawn, ac y mae yr ychYoig

wlaw yiiu yv-e_*.i i troi yr bin yn oerachi, yr byn a achosodd i rai gael

eu cwympo ,'f.u y coler-a- morbus. . Vr oedd y cwmnioedd ar y

gwast&dedd yn dylifo i raewn yn barhaus, ac yn hysbysu fod

cwiujoioedd y biodyr Kelsey a'r Do La Male, y rhai a gynnwysent

y jpeirianpau, at wneyd siwgr, gyda en gilydd, a'u bod yn agos i

Bridger. Y rnae 23 iau o ychain, a llwyth o flawd, wedi oil dan-

fon i'w cyf'ar/od. Bydd yr ychwanegiadau uchod at nerth Seibn,

yn effeithiol iawn er llwyddo y gwahanol sef'ydliadau. Mae F.

J"). Richards ac Erastus Snow ynbwriadu rnyned, ar ol Cyniman-

i'a. mis Hydref, i swydd Haiarn, i edrych ar ol y gwaith haiarn

a'r gwaith glo. Dymuna y brawd lliohards ei gofio at y Saint

-^b^>
ei

ft^«<^>c i^^a>vak ysgrilonu etto. I? asiis 3*fA

•ntouti —

m*** YR "UDJOIlN" WYTHNOSOL.

I^A£
,
yr ainser yn awr v»rth y drws pan y bydd i'r Udgorm

ddyl'od allan bob u-ythuos, yn lie pob bytbefnos, i'el yn bresenool.

Hyderwn y bydd i bob ymdrecb gael ei wneuthur er ei hwylusu,

fel y byddo iddo hefyd ar yr uu pryd gael eylchiediad helaeth-

aeh. Us bydd i ni lwyddo i gay) cylchrediad belaetbach, byddwn

yn alluog i osod m-vy o lawer yn yr Udgorn nag a osodir yn

bresennoi, a hypy am yr un arian. Mae llawer iawn o nevvydd-

iotio'r Dyffryn yn ein tlw vlaw, y J'hai a ymdJangosant yn argraff-

edig mor fuau ag y bo modd, Y mae eymmaint o honynt i'elag

yr ystyria y Star yn anghembeidiul i v.neutliur llyfryn i ddyfod

ullun gyda y Star, er eu cynnwys. Fe guiff y b;mit weled rbai

pethau yn dyfod allan ag a wna eu synu ; ac yr ydym yn ©0

ihvbyddio i i'nd nr eu gwyliadwriaeth, ac i w eddio Duw am gael

Ysbryd deall a doethineb, i'el y gallont amgyilVed a chredu'y

pethau byny %g y mae yr Arglwydd wedi eu llefaru. Cawu

W/iled, y pryd byny pa fainL i'ydd yn criJa y Beibl; tauys y mae

yr Arglwydd yn myned i ddangos Vw K^lwys ac i'r byd pa beth

v:yddyn ol y Beibl. Nid yw y byd yn gallu deall y llyi'r hwcw,

uc y mae llawer o'r Saint neb ei ddesiil yn gtvld.

Bydd byn yn galondid i ymckechugvda'r Udgokn vylhnosol,aG

i'w daenu mor gy (IVeuinol ag y byddo pnsibl. B\dded i bob

iielod yn mhlith y Sai.it i deimlo ysi>ryd gworthu i'w li'ryndia-u a'i

fymmydygion, uc yna yr ydym yn gwybod y gwe: thir Uawcr yu
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yebwaneg nag yn bresennol. Bvtlded i'v Llywyddion o bob

gradd gymuierul hyu dan syljttl, ac ymdrscbu gosod pawb ar waith

i werthu yr Udgoun a lly !'r;ui ereill, yn ystod y flwyddyn ddy-

fodol, a bydded i ni gael guybod gan Lywydd neu Ddosparthwr

pob Cynnadledd (a pliob Cangen yn y Gynnadledd yma), pa nifer

a allant nertiiu Vn fwy y flwyddyn nesaf ; ac' erfyniwn gael

gwybad o bob man erbvu y -2-3ain o Ra-gfyr (sef dydd Nadolig)
;

a lie na fydd-.n yn cael uu wybodaeth, byddwn yn anfon yr im

uifec ag arferol.

'1 -0

.

R H Y 13 Y D D.

Mav; arian y Drysorfa Ymfudol i fod i meitn yma erbyn dydd

Gwener, y 24ain o'r mis bwn ; au y mae y Cynnrychiol'tad hanner

blynyddol i fod i mewn erbyn yr ail ddydd.o lonawr,yr bwn sydd

i gael ei wneyd'i fyny hyd y dydd olaf o Ragfyr. Yr hyn sydd

yn ofynol ydyw enw y Gynnadledd, nifer y Cangenau, Arcboff-

eiriaid, Henuriaid, Offoii'iiud, Athrawon, a Diaeoniaid ; befyd pa

faint sydd wedi eu tori allan, a'u bedyddio, ac wedi uiarw ac ym-

fudo, oddiar pan y gwnaed y Cynnrycbioliad- o'r blaen, yngbyd

a'r cyfanswm o'r aelodac, a'r swyddngv.n a'r aelodau gwasgared-

ig. Gofaled pob Llywydd fod liyu yn cael ei ddanfon yma mewn
ameer. Joanarat*

Mae o Lywyddion Cynnadleddan yn ymfud-o y iro nesaf,—

.Abednego Jones, Llywydd Cynnadledd Llanelli ; William Parry,

Llywydd Cynn-adJecfed Sir l-'dint; a John H. Davies, Llywydd

Cynnadledd Dvtfryn Conway, oir.l ei Ted ef yn bresennol wedi ei

ryddfrau i gael tain y;<-weliad a'i bertbynasau.-

Rhxbydd- unwaitii etto.— l'«wb ag sydd yn bwiiadu Ym-
fudo y tro nesat' gyda'r Cwtepehri deg punnoedd, bvdded iddynt

ddanfon £5 yr un yma erbyn y I51&& o'r mis bwn ; befyd eu

benwau, eu celfyddydau, a lie y'ganwtd fr-ttynt. Cofied paJwto

m eiaieu y £5 hyn beblaw y £1 ollasu-da!.

\V. S. "PaiLtiH'H*

14, Castle St., Marji.ynl

------
g Wl D JA ''-I' [**

0. Y.— Er pan ysgrifenais yr r.chod, y mae y Llywydd S.L'\T.

Richards, wedi bod yn ymweled a ni vn iMertbyr; acarddymtm-

iad amryw o'r Saint, canintaodd- i mi gael danfon cwmpeini y



48$ CDGORN SEIOK,

Drjsorfa Ymfudol, a'r ecwaini dd§ purmoedd, yr un pryd, sei" r»

nii* Chwefror; a bydJ yn ddoeth i'r yrafuJwyr vindrechu bod yu

barod erbyn <3echreu y mi.-; liwmv. W. S. P.

TRUlIAIIEDD DUW.
aiiALLEIi:I.>D O SACM L.\itVi.

..."

iJVKCiiEFwc :i fewl iV Ar^l.. yO.J Dduw.
Dalonu; a tt:£u tfoj* yVir :

- -

Moiv.ii Duuw
Tra fori! byvr;

Tr.i ibeihvi;.' y\v,

A'i drfctgaredd bery eyth.

El er.w taenweh ma.es heb eoll,

Kfe yw Duw y iluwiau oil:

Ei
E( .

ilolwn DdllW, &LC.

CioaTOTWoIi ap; un llais ynghyd
Arglwydd yr aryLwvdai^'yJ :

IJolun DJii'.v, Sc.

Yr hwn a'i ryfeddodau mawr
A wna i grynu'r net' a'r llawr :

Molun Dduw, &c.

Yr hwn a greodd uwcli ein pen,

Mewn mawi: ddi.ethineb, nefoedd wen ;

MolVn Dduw, &c.

Yr hwn estynodd Ian mewn hri

Y ddaear liw'ctf ei dyl'roedd hi:

AJolun Dduw, &c.

Yr hwn wnaetb yn yr entrych fry

Oleuadau mawrioo lu :

Moiwji Dduw, &c.

Yr haul i rnddi yn ddiludd

Ei oleu hvfnd yn y dydd:

Alolwn Dduw, Sic.

A'r lieu ad glaer, a'v ffaglawg <er,

I'r dywell nos roi llewvrcu t§r:

Molwn Dduw, &c.

Yr hwn darawodd yn ei lid

Yv bynat' had tlrwy'r Ailfti gyd:

Molwa Dduw, &«.
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,Au er BaiiKrl ar pliMyaoh &m,
UJd'ynod>u'""d Israel l^ls;

fliolwn yJuw, 5u\

Yr bwn a barcidd, mewn modti clau,

1'r gwrkigocfi f&f ;, uitToliti'n ddau

:

Mulwu Uiiuw, &o.

A dy^odd Israel tnyy.dd, rhwng
Y rutuiau mawr o ilonau bhvug:

' * , 1 - 1 - 1 ... i •• • L
A-chlaad<v,i Ehflfftgfl " ; < n crocb,

Yu nrvilitul raumu v Mor Coch ;

Molwn D'dtiw, &o.

Ac a dywysocU ar en t ftri

£i bobl trnvr a^sHWh fo&ith :

Molwn lV.uw.'^c.
'A

Yr hwn 3acawodd idd v !!a>w,

Mewn urivvLi.Hi, law/er bre'uin mawr
Mplwu DJuv/. Sec.

A chwyrnpo wriaetb y i maes y awaeJ,
Franiuot'cld env'PJ! dan e ('.rami:

Bymefewelodd St{hqn cjdewr, s'i wyr,

Ly hryddei ;
> •: ir:

A'r brenin 0;.% Yr arjferth gawr,

AJ
i rymus hi, a ai'awii'dd uwr :

Molwn Dduv,, &o.

A'u tiroedd helaeth. yn ddjgolL
Yii etif'eddiawh nui.ies oil;

Yn etifeluia: ill i Itj ei was—

;

Mo In n ijtluw, &c.

I Israel yhcmgja fcasj

Muhwi Dduw, &c.

Yr hwn, o'i fawr dostuii'n hae/',

A'n gwelodd vn '•'•'« CyflW gwael
Mci.. ,. '>,;uw,S;c.

Ac a'u rjiyddiiaodd yn ddilai

orthi'Wi-i n,awr yr Airl'taidd iau.

Molivn I)dnw,5tc.

Yr hwn ddi.walla yn ddidlawd; "if lY
Ag ymbort'h addas bob rhyw gnawd':

JVtelvwu JiMww, &c.
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Gnn hyny, nnan mei»n un lief,

I fuli Arglwydd D'luw y uef;

Molwfl Ddivw
Tra Cpm US -v

;

Tra tlit'.l'.vn;,' yr,

A'i drugaredd bery byth.

AivinYvviAETaAU, &c .

Njyj yw dynion..c.vfoethop, raewn gwivionedd, oml yraddirierlol,

wyr dros yr anghenus, au edrychir arnynt felly pan ehvir bwynt t

roddi cymf? J J

ByBda*- -clndydd yn werthfawr iawn, pe byddent yn ein cyn-

aysgaethu a'r r'hagoriaethau ag ydym meun anghen n honynt.

GfLQ,—-rMewn llythyr oddiwrtb G. ,A. Smith, hysbysir fod

I'wythien newydd o lo wedi ei dargarifop yn an-yd-l Haiam,yn
Nhmdgaeth l)tah,yr hon sydd bum troelrfirad o drwrh, ac oddeutn

milltir yn agosach i'r gweithiau haiara nag an a gaf'ivyd o'r blaen.

Taliadau o Tach 26 hyd Rfiag- 9.—Sir Fynwy, £2; Pen-

fro
l,t>gltHU!ol, £:j ; Sir Dclinbych, £3; Caerfwddin, £3 8s 9c,

Dinas; 10s ; L'.aniiHyd, 10s; Llanlabon, 5s; Ornbach, 4T1 12»;

Aberdar, 9s; Aberamman, 12s; Hirwaen, 3s. 3c; Rymni, £1
fis6o; Georgetown, 15s; Ffynr.on- Tydfil, 5s ; Troedyrbiw, 5s 8c;

Joseph Rogers, 2s.— Cy lanswro, £184s 2c

Cyjimanfaoedd.—Cynnelir Cymmanfa Sir Frycheiniog, ar y n

26ain o Ragi'yr ; Merthyr, ar yr ail olonawr; Sir Fynwy, yn
Nhredegar, ar y 9fed ; .

Ahertawv, ar y 16fed ; Llanelli, ar y
23ain ; Oaerfyrddin, ar v 30ain ; Aberteifi, ar y 6fed o Chwefror;

Peri fro Ogleu'dol, ar y J3eg; Pen fro, ar y 20 fed.

<t
X). D."—Mae y geiriau " eyfammod riewydd" yn eitbaf cywfv, '

ac y mae yr hymn 25 o ganlyuiad yn fheoluidu.

Sgff Yr ydym unwaith etto yn dyrouno ar ein brodyr i ddod i «

holy llyj'rau a rwyrsiasom iddynr.y cyn yr heneic'tdiout ormod.

'jjjl J.,".— Qofied ein Dosparthwyr na fyddvm yn.gwfirthu .Llyfr .,

Marmop. Alb, a Chyf., na'r Llyfr Hymr.au, heb eu rbwymo.

tfgSy C.ofied y brodyr fu yn adduuedu
:

clirio dyied y llyfrau,

aas geiiif cael y tai'r'6, os na fydd yr arian oft yn ein Haw ni am
]'2 o'r gloch canol dydd y 3 lain o Ragfyr, o bellaf. Gwell fydd

eu caieA ytargynt. Gwyddom anr 4atfer sydd yn sicr o gyflawni e\i

ha44une4,

.

I t'i i^snwg

?jg^. Anfaner pob llvthvron,;yn cvimwys eirchion a thaliadau., ^
i J.hn J'ans, Printer, Jo/ins street, Ccor^oini, Mcrlhyf^ ^ ^^

9S
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Rhif. 26.] RHAGFYR 25, 1852. ICyy^Y-ibboT
=££'' r.n is fAcntrrfl '--

A')

DDAE AR. ga n<( ihllinr

OAN YR HE NORTAD ORSON PRATT.

^ draddodwyd yn y Tabernacl, yn Ninas y Llyn Halen Fawr, er

y 25«i/i o Orphenaf, 1852, ac a ysgrifenivyd gan G. D. Watt.

(Par bad o dad. 399.)

Er rnwyn dangos i chwi effeithiau echryslawn y cwymp, nid jw

yn anghenrheidiol yn unig i ddweyd i'r hen dad Adda brofi y
gosp hono, a rhoddi ei gorff i lawr yn y llwch; eithr y mae yr

hull genedlaetbau oddiar yr amser hwnw wedi profi yr nn peth;

itc j mae genych chwi, a niinnau,a phob gwr, a gwraig, a phlent-

yn, iddyoddef y gosp hono; hi a weinyddir arnom ninnau, ac

felly y mawrygir cyfraith Duw, y cyflawnir ei eiriau, ac y eaiff

•yfiawnder ei gofynion. Nid o herwydd ein pechodau, yr ydym

yn marw ; nid o herwydd ein bod yn troseddu, yr ydym yn

marw ; nid o herwydd y gallwn gyflawni llofruddiaeth, neu lad-

rata, neu yspeilio, neu gymmeryd enw yr Arglwydd yh ofer; nid

y pethau hjn sydd yn dwyn marwolaeth y corff; eithr pechod

Adda sydd yn gwneyd i'r plentyn bychan farw, sydd yn gwneyd

i freninoedd, tywysogion, a phenaduriaid farw, ac sydd wedi

gwneyd i'r holl genedlaetbau farw oddiar ei ddydd ef i lawr hyd

yr amser presennol. Ai nid ydych yn tybied y dylai fod rbyw

ffordd er ein gwaredu o'r drygfyd arswydus hwn ? ni fu un llaw

genym ni yn nhroeeddiad Adda ; nid oeddych chwi a minnau ya«
26
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yn cyfranogi o bono ; eithr em tail mawr o?dd yr hwn a i

gwnaoth, a uirrnau vdvm vi dvoddef yr effeittaiau o Bono.

Ai ui all iliai o ddostlv i meddygol yr oes— rlia'i o feddygon a

doctoriaid mawrioii tin d !d— ai ni allant hwy ddyfeisfo rhyw-

beth newvdd a wared a hiliogaelh Adda rhag y drygfyd arswydus

##n P 5MifyWnt VSSi -Mvueyd hynv etto. Yr oedd Dr. Bran-

dreth yn cymmeradwyo oi fedd'ygiiviaelb. al bob math o gieTyda'u.,

• dywedid livd y nod ei bod trtvy ei gailu yn gym agerfadau ;

cithr ni wnneth iih^Vrf 'Vn'a'nf^'nvo^- ni achubodd un dyn ; ac T

mae vn ammheci's i

!

r eithaf—y tnae yn sicr nad oes un dyn yu

y marwoldeb yma erioed wedi dargsnfod y feddygirriuetn bono

ag a'n gwareda ihsrg yr effeithiau arswydus hyn a drosglwyddwyd

i lawr o'n tad Adda hyd y "pryd hvvn. Y mae meddyginiaeth,

•Mid" r.id ydyw i'w chael yn nghofivs dyfeisiadfu dyn ;
nid ydyw

i'w cbael yn ymysgardedd y ddaear,"nen i'w cliToddio o unrhyw

/Witg^diairf fed ydyw i'w phwrcasu ag aur CalifFornia, neu. dry.

•draii yr India. Pa betb ydyw, a pba 1'odd'y darganfyddwyd hi >

Y' :B6d hwnw ag a-nriaeth ddyri, ag a'i gwu'aeth yn anfarwol a

thragywyddol, y Bod hwnw gy'dd a'i fvmves yn llawu trugaredd.

Tn gy'sral a cnyfiawnd'er, ac a ddengys i'r bo!! greadigaelh ei f»d

yn Dduw Irugarog. yn pvstal a Duw cyfiawti ; Efe oedd yr

hwn a ddarganfyddodd y feddyginiaeth ryfeddol yma er cadw

dyn'blryto rhag 'erre^hiab 'y farwol'aetti dragvwyddol b'on. Oud

pd'larfH'y iriae'Wrrtf i^gaef fc^hymliwygo^ itficl yn'umQrigy'rcho],

oblegid gwnclai rwystro ei atacVriionW: 'pan' fyddo y corffweli

«rned yn oP#^h]t#^t)lafba'a^alo»dyo3la'e/LTn ddigon fetr"

am ; y (#e^6io?^efffl!i«f?yfl^i^ h a
dw|

3
ahanS^Twynj»BU

U
nofr

lionn anfarwoideb ; Efe a lly^efl^r'ftPi^aU£nf1
D

<

liafo» wffiSio*

mwy; Efe a svcha vmailh bob d'agrau oddiar ei' lvgaidf oplegid?

r tnae ynbarodl Vf/W^i? eV b'Vefen'n'ofael) 'itP^ffl&rSWffi

">»MM *0«rkftsdwr% aWr '

h'U3$° 1Pytac1i*g
DWffi

g^Vg%a'f 'a'liglieDnl Min>:Wn ' Tiwmv a dda^h'VVytf, a6 a

g^drgaetn hon. ' Pa Md y gw'na' hVny> ^'^ro1tfc^pyppoa
W

^^ibVv^tWIw^dbl'vsgl^iad oortr-ac ysbryd, pa fodd y gall

.MaVnder
'
gaei ev" ?btn^ii%S V i

arTi g'arfa
,

df%ef |jf Sot #3

tr^eddwr » Y mac llordd, n pba ^^^V^^lM^
Uaig-anedig Fdb, Mab ei fyn^es ei bun' fcvDtaf-an'edrg" pqb cre-

nf ,i£daw3 djbl at o&tn \ ,11*3 i o i^tai
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auur, gan ddal vr enediaaeth daint dros bob creauigf.etn agreofta.,

a dal allweddau jachawdwriaeth drns Sliynau o fydoedd fel hwn ;

y uoae ganddo bawl i ddyf'od allan a dyocidef y gosp o fanrolaelh

dros feibion a marched syrthiedig dyn. Efe a gynnygiodd ei

Ivwyd ei bun: ebe efe, Dod, mi a ddyoddefaf farwolaetb, er nad

haeddais hi; gad i mi ddyoddef gofyuum y gy fi auh. Wele fi y:.

ddiniwed yn dy bresepnoldeb ; .mi a gedwais dy gyl'i eithiau yu

wastadol er dydd ly ngenedigaeth yn mhlilh dy greadigaethau.,

tfwy ocsoedd myneuol i waered hyd yr amser h«a; ni Cum erioed

me'Trp gwrthryl'el a'lh nrchymyoion ; ac yn awr mi a ddyoddefaf

dros ly mr..dvr a'ni chwiorydd: bned i'th gyriav,nuer gapl ?\

1'awrhau a'i anrhydeddu ; dynia fi
;
gad i mi ddyoddef gofyniun y

gyfraith,'a boed i f'arwolaelh a'r bedd roddi i J'yny eu hysglyfaetb,

a boed i hitiog'aeth Adda oil gael eu r'nyddhau, pob enaid o hon-

ynt yn ddieithriad. Dyma y tfordd y mae cyfiavrnder yn cael ei

mawrhau a'i hanrhydeddu, ac ni all neb o gieadigaethau yr Hull-

alluog'achwyn am dano, nad ydyw wedi ateb gofynioii eyfiavrii-

der; ni all un bod deallgar ddywedyd, Chwi a wyrasoch oddiwith

eich geiriau. Cyfiawnder a gafodd ei gofyninn yn y cospedig-

aeihau a dderbyuiodd Mab l)u>v, cyn beLcd ag y peitbyna,

trosedd Adda.

Mi a egluraf ychydig yn mhellacb. Cyn It-lkd ag y perthyn*

y trosedd hwnw, hull drigolion y ddaear a aclmbir. Yn awr

deallwch fl yn gywir. Os oes rhyw ddyeithriaid yn bresennol ag

nad ydynt wedi deall golygiadau Saint y Dvddiau Diweddaf,

dyimmaf arnooh i ddeall nad ydyrn ruewn un modd yn cyfeirio

at bechodau persmiol ein hunain ; e'uhr cyn belled ag y perlhyna

pechod gwreiddiol ein tad Adda, y mae genvch chwi a minnau i

ddyoddef niarwoiaetU.; a jihob gwrrvw a beuyw a fu byw erioed

ar y ddaearen bou a wared ir o'r pechud hwnw. Ar ba ammodau?

Atebaf, nid ar unrhyw ammod.au o'n tu ni. Oud, lueddai un,

buy ddywedant yn y lie o ba un y darthyin i, y dylwu edilarhau.

am y pechod gwreiddiol. Ni waeth genyf ti pa belli a ddywedant

wnhyeh, chwi a waredir o'r pechod gwreiddiol hob ddirn gweilh-

redoedd pa bynag o'ch tu chni. liu yr Iesu lanv er eich gwar-

edu o bono, ac yr ydych mor sicr o gael oich gwaredu, a'ch bod

yn byw ar wyneb y ddaear hqn, Dwuay lath p brynedigaeth

gyiriedinol y mae r " iMormoniaid" yn eredu \nddi,er mown uu

yslyr o'r gair, y mae yn fath gwahauol o bryiiedigaelh gyfficd-
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Jtiol Tr Iron y bo y cenedlo'edd yn arferol owtfliW 3Wyrl7«
ni ' yii etedd yn mhryuedigaeth gyfTredifiol lioll blant Adda i bre-

«erniolde:b :t>nw, cyn belled as; y perthyna pechodatt' Adda, "^fwy

a gant waredigaeth gyffredinol o'r bedd. Nid yw wabatiVaeflr^ja

-niorddrygionns yr ydych ; 03 ydych wcdi ildlrSMb^fl'dlydd-

ta^%fe¥by*yd,a cbyflati-ni yr boll bechodaii y cyWhMlia^Rwi
warj v d.aibl i'w cyflatrni, chwi a gewch adgyrbdiad ; eicb ysbYyd

a s.dferir i'cli corf}'. Pe na ddaetbai yr Iesu, ni a hunasera oil yn

-b^Hg&l
;
'eithr yn awr, pa raor ddrygiomis bynag y gallwn fod, os

'£wn i waered i'r bed 4 -gan gabln enw yr Argb-ydd, yr ydym uoor

• flli¥&t>'o . ddyfod i fyny - drachefri a'n bod yn myned i waered 'Yho.

Hyn sydd r.\d ras heb weithredoedd
; y mae hyn oil yn dyfod

B ttdfliamgylchheb weithredoedd o du y creadur. - <
,;ft,&>

Yn awr, gadeweh'i 11 i aros ar bwnc arall with fytied heibio.

Al ni wyddoch chwi, fy ngwrandawwyr, fod cyfraith arall wedi

>i\ rboddi et pan aeth dyn yn fod marvrol ? Ai Llyfr Morrhon

1 ydyw ? Nage, Ar nl i ddyn fyned yn fod marwo I, rhoddod'd yr

Arglwydd it'.do gyfraith arall. Pa beth ydoedd ? Yr ydych' yn

awr wedi dyfod i sel'yilfa ag y gwyddoch dda a drwg trwy brdfiad,

ac ini a rndJaf i chwi gyfraith gyfaddasedig i'cb cyflwr, meddyr

Arglwydd, ac yr wvf yn gorchymyn i chwi yn awr na wneloch

ddrygioni. .owfawrt 13 le*D a\ &'ujtt£ :

foaoapa betli yw y gnsp ? Ail farwolaeth. Pa beth yw hyny ?

Ar ol i chwi gu?\ eioh gwaredu o'r bedd, a dyfod i bresenfloldeb

Duw, chwi a gewch spfyll yno i gHel eich barno; ac os byddwcb

wedi gwneyd drwg, cb-*i a alltudir yn dragywydd o'i bresemiol-

deb—gonf ac ysbryd wedi uno yrghyd ; dytua yw yr hyn rt^etwir

yn ail faiwolaeih. Pahattt ei geiwir yn ail fai wolaelb^ fr'her-

wydd rriai ysganad ooiff ac ysbryd yiv y gyntal", a'r ail sydd all-

tudiaeth yn unig—myned yn larvv i bethau eybawnder; acmegys

ag y 'sylwais cisoe*. lie bynag y mae bod wedi ei osod yn y faith

sefyllfu, yno y teyrna.»a perffaifch-drufinj'; ni waetb lie y gosodwch

h«vynt; gellwch >gymmeryd rliywun n'r bydoedd nefol, a^osod

luili voau o fbdau yno ag ydynt yn feirw i gyfiawnder, a plia

> oybyd y bydd cvn y gwntut berilaith uffetn o bono? hwy a

.wrctnaent uffern o unrbyw nef'oeJd a wnaetb yr Arglwvdd erioed.

Yr ai) farwolaeth y«',-cy gosp gyasyllliedig a'r gorcbymyn a

roddw^d i biliogaeth Adda, b:y., jS'a lamuxh .
ddpygioni ; canys os

.
.

poidiAV:ch g.wneutbur dryyvoui, chwi jx waretlir oddiwrth drosedd
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AM*, ae a ddygir yn ol i'm presennoldeb ; ae os na pbeidiweh

wneyd drygioni, chwi a gospir a dinystr tragwyddol oddiwrth fy

rohresennoldeb, ac oddiwrth ogooiant fy ngallu, medd yr Ar-

glwydd.

Eithr, ebe an, y mae Efe mor drugarog, fel na roddai y fath

gosp arnom. A welsoch chwi ddyn erioed a ddiarigodd rhag y
i'arwolaeth gyntaf? neu a gafodd ryw obaith, o hyny ? Naddo

;

mis gellwcb, gael meddyginiaeth i'w rwystro ef rhag uoyned i

]awr i'w fedd. A fu rbyw ddiangfa i rywun yn y 6000 blynydd-

oedd a cethant heibio;"' Yn awr, os bu yr Argiwydd yn pfalus i

wneyd.pob gwr, gwraig, a phientyn i ddyoddef cosp y trosedd

T-ynUf, pa fodd y tybiwcb ,-cJ>wi ytgejlwoh sefyll yn ei hresenwol-

<leb, aeedrych ar ogoniant ei alia, a ehael bywyd tragywyddol a

dedwyddwch, pan y usae. wedi dywedy.l wrthych y caech,' eich

alltudio oddi yno, ac y cawsai yr ail farwclaetb ei rhoddj arnoch !'

Am y eyffroad cyntaf, y mae Efe wedi gweiuyddu cosp y gyfraith

hvd at y llythyren ; felly befyd y j>wna efe yn yr ail, ac nid pes

diangfa. Ebe.'uu, ai nid oessdiangfa? Nac oes; ddjmmor bell

ag yr ydych chwi yn .abl i ddarpaiu. Eithr mi a ddywedaf wrth-

ych fod gwaredigaetb i ddyn o'r ail i'arwolaeth neu'r gosp hen, ac

y mae yr Arglwydd yn aros yn Fod perffaith ac uiiiawn, a'i gyf-

jawnder yn cael ei fawrhan.

Y mae flbrtid c ddiangfa rhag effeithiau troseddiadau petsonol

*!Jch hunain ? eiihr y mae yn wahanol i'r waredigaetb oddiwrth

hechod gwreiddwl Adda. | Yr oedd y -waredigaeth oddiwrth y
pechod hwnw yn gyffredjnol beb weitbredoedd, eithr y maer
wafedigaeth oddiwrth becho_dau personol eich hunaia yn gytTred-

jnol gyda gweithredoedd « du y ereadnr,— yn gyffredinol y? ei

natur, o berwydd ei bod yn xhwydd i bawb, eithr ddim yn eael ei

derbyn gan bawb. Nid.yw yr iachawdwiiaeth, neu y waredtgaeth

oddiwrth eich peehodau eich haft am, trwy lad rasynunig; j
mae yn gofvrt ychydig o weithredoedd. Eithr pa beth ydyjw y
^gweitliredoedd ? ' Y mae Iesu Grist, trwy ei fanvalaeth a'i ddy-

cddefiadaUvWe-dJ ateb y gospe.digaeth. ar yr aiumod o fod i cbv;

gredu ynudo, ac edifarhau am eich peehodau, a chymmeryd eic >

toedyddio er maddeuant o honrnt, a derbyn dawn yr Ysbrvti

<Glan, trwy osodiad dwylaw, a pharhau yn ostyngedig ac addfwyn,

•c ymbilgar, hyd oni eloch i lawr i'ch beddau : ac ar yr araood-

j»iu byn,yr Jesu a ddadleua drosoch gerbran y Tad, gan dd.ywed-
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ydrO Dad,myfi a funi farw nid dros becbod Adds yu«unig,-elihr

dros becbodau yr boll fydjiycn .gyminaint ag y t:redan,t yn fy £f-

ensyl ; ac yn awr mae y pffisohan/hyn wedi edifavhau, y maeui.

#edi di'Wygioeni bueheddair, ac:wbdi dyfod roegya plant byehaia

yn tj ngolwgi ac wedi cyllawni y gweithredoedd a rexldais iddynt

i'w gwneutbtir—aeyn.awrtvG Dad,boed iddynt ga*i eu baofaub

ag iachawdwriaetb dragywyddol yn dy bresennoldeb di, ac eis-

tedd gyda mi ar fy ngorseddj megys ag y gorchfygais fwityr

eisteddais i g\fda tbi ar dy oreedd ; a boed iddynt g-ael eUf<56roni,

gyda'r boll rai santeiddiedig, ag anfamdldeb a by wyd fragywydd-

»j, heb eu bwrw ymaith byth mwy.
Ai nid ydych yn meddwi y d«rbyniai y Tad apeliad o'r fath

hyn oddiwrth ei tTnig-anedig Fab? Gwnai. Efe yw ein Hfcir-

telwr ni, i ddadleu gerbrab y Tad drosny rbai a gydsyniant'a'i

orchymyniony a ebyfrekbiau ei Eiengyl. m Mae y tfordd yn symi*

mot svml a- rhwydd nes y roae. llawer yn carau drosti ac.yn

•ywedyd, 0, nid yw hyna o un pwys, nid yw o un lleshad, ni fydd

o un daioni i gymmeryd ein bedydd-io mewn dwi'r. Eitbr pa

byddai yr Arglwydd beb ei gw-neutbur ar gynllun syrol, wedi ei

•hyfaddasu i allooedd pawb, gallai fod gauddynt ryw esgus ; eithi-

fel ag y mae, nid oes ganddynt ddisn: yr. oil sydd genycli i

wneuthur yw eredu mai Iesu Grist yw Mab Duw,.troi ymaith

oddiwrth eich pecbodatt.attal gwneulhur drvgioni, gan ddywedyd,

Dad, o hvn allan jut a beidiaf a phecbod, ac a weithredaf

weithredoedd cy&awnder ; n)i«a.ymdrechaf wneotbur daioni holl

ddyddiau I'y my wyd; -yr wyf yn tystio byr. ger. dy fron y dydd

beddyw trwy fyned i waered i ddyfroedd bedydd, ac felly fwrw
ymaith yr ben ddyn, Vngbyd a'i weitliredoeud, a byw inwyacb,

mewn newydd-deb bnchedd. Os gwnewch byir, yr ydy-chi/yr tan

''nM* sicr o gael eich g-waredu oddiwrih ejoh pscbodau eich hunain,,

yngbyd a'u *ospedigaetb, a chael efch dyrcbafu i drigo yn.mbre--

•ennoldeb Duw, megys ag y gwaredwyd neu ydyrchafwyd. cbwi

o ddyfroedd bedydd. Hyn yw yr Efengvl, ei hegwyddorion cynt-

af, trwy y rbai y gellir eicb gwaneduoddiwrl'h eith peeb>idaa eicri

bunain ; a raaes o law daw ruarw^ilaeib, a bvdJ i cbwi yn. fely^s ;

mae loesaa pechod wedi peidia, a chwi a bun..web mewu bedd, g-aa

fod w^di gwneuthuT eich ia«hawdwriaeth yn ddiogel, ac wedi

g^fteyd eicb- dyledswydd yu*d*.a, fel y riiai hyny y pregi*tbwn

eu pregetb angladdoi y boreu- hwn,- ac felly y syi'ibiwch- yii

Dghw*g, gyda ohytlawn sicrwydd 1 y deuweh i 'tyiJiy yn morevt'tyr

adgyfodiad cyntuf, gyda chorif anfaruid, fed bwnw ag oedd gan
Adda cyn iddo gymmeryd o'r (f/wytli gwaharddedig. Hyn yiryr

addewid i'r rbai a- bunasant yn yr Festi. fflO ny na

Pan adawo ein bysbrydoedd y-cyrff hyn, * fyddaritiiVyTya

ddedwydd? Nid ynbertfalth felly, l'ahaui ? Ob^rJibydddad yr

ysbryd yn absennol o'r corn", nis gall fod yn bertfaith ddedwVd<i

tra fyddo rhan o'r dyn yn gorwedd yn y ddaear. Pa fodd y gall

7 i dedwyddwcb fod yn gyftawn pan na fo ond rban <>'r waredis -

tetb wedi ei cbyflavvni i nis gall vvcb fod yn berdaitb ddedwydi
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fcyd nes y eeweh dy newydd. Oliwi a fyddvrcrr yft-ddetlwyda,

eliui a fyddwch yn esmwyth yn mharadwys; eithr chwi a fyda

-

woti o hyd vii edrych am dy He y gellvrch ryiied i rnevvn, a

gweithredu ruegys y gwnelech raenn amseroikid gy.ut, f*Wi yn £wy

perffaith, gan leddu galluoedd lmtgorauli. O gnnlyiiiaiVj ma-e^yr

holl ddyttion fiantatdd ag ydynt wedi byw yn y dyddiati gynt,

wedi edrych vn mlaen at adgyftt^drad eu cyrff; oblegkly pjryd

hyny ea gogoniant a-lydd.yn* g.yflawn. -A is ira

Pa beth a ddywedodd Paul ar y pwnc hwn, "Mi a ymdrechpis

ymdrech deg, mi a urpbenais fy ngyrfa; mi a gedwais y dydd j o

hyn allaa rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i rui, yr hoja a

rydd yr ATglwydd, v Barnwr cyfiawn,i mi yn y dydd bwnw.''

A ydych chwi yn deall yr ytnadrodd hn-n ? Cofiwch Dad oedd

y goton bon am ba un y llefara Paul, yu caerl ei rhoddi yn y
dydd y byddwn farw ; eithr y mae i gaol ei rhoddi yn y ^iiyfld

hwuw"—dydd ymddangosiad yr Arglwydd; bydsl yn rcaelrr ei

rhoddi i'r holl rai a garant ei ymddangosiad ef ; dyua y pryd y
cailF Paul ei goron yntuu ; dyna yr amser y-eaitFy Saint a bunant
yn ein dydd ni eu coron au—corwnau oorfoledd—ceronau breninol.

Pa ddaioni a mn coron i ddyn ag sydd yu dvuennsn gresyn*l ?

Mae llawer o bersonau uedi gwisgo coronai* yn y bywyd inm
; y

inae, gormeswyr wedi cael coronal* n adeiment ao aur ; eiihr. pa
leshad ydynt? I>irn yn y byd, oddieithr i tod sydd wedi gwoeyd
ei hun yn berffaiih ddedwydd truy ei ui'ydd-dod. Eithr. pa beth

ydym i ddeall wrtb y goron c\ fiawnder hen, ag aydd i gael ei

rhoddi i'r Saint? Yr ydym yn doail ei !>od y»> goron o ogouiant;

ac y maent bwvthan i lod yn I'reniuoedd icewn u'wiriouedd. T
mae loan yn llel'aru yn y bennoi gyntai'-o'i Ddadguddiad

;
«/-i'r

Eglwysi yu ei ddydd, ac yi> arddango.s- y bydd y Saici yn Fren-

inoedd ac yn Offeipiaid ; ele addvwed, " Crist a'n gwuaelh ni yn
Freninoedd id yu Ofl'siriuid i Dduw a'i I>ad ef;" a hyn hefyd tr&

yn y bvwyd hivu. pL&iaws v

ftlewn man arall y ruae yn llefaru am y rhaiag ydynt yn feirw

— ynghylch eu bod yn canu can »e«vydd: "A h»vy a ganaSant

g;aaiad -newydd, gan cidywedyd, li a'n prynaist ni tr»vy dy ^a#d r

allan o bob llwyth, ac iaithv a ^liobl, a chuuedl; ac a'n svtnaeih-

ost ni i'n Dinv ni yn Freti>uo*dd ac yn < t-iihiiiaid." Oan hyny,

cawn allan ynif>, oddjwrth y heuimd gyutnl', iduynt gaet .ea

gwneuthur yn Freninoedd ac yn t)ilt4ii;ud cyn iddynt fanv
j^
^ac

yn y dyfynind weiaf, caiva eu bod etto yn dal eu &wydd freninol

«r ol iddynt farw, ac vn wir wed? gTvi.euthnr CKiii»duB i arddtfmg-

os eu sefvllfa ddedwydd— 'I'i a'n gwjmeilioss ni yn Freninotdd
ac yn Offeiriaid ar y ddneai•: y ir>«f g;m. yr Arglv\ydd, gan by»\ ,

a^yjT'tfbwiifcifreitida yr<»Mi(liuTdoil lien hud ben. re owi-bfi uh^J

tv £A ydych chwi yn deall liyn, lrod\r a chiviorydd ? Pe byiddijca

i lefaiu, mi a ga»n glvwed aneinf letsi;»n yn titeb, Ydym, yr>ai
yn ei ddealk; mae u Arpl»vdd wtnii ijadvu'i'iio yr oidinhndan ;

jt ytn yngwybed pa i>>dd y mae mtribion a men lied Duw yn c»v*.

y »wyM frfiuittol iiuaj tr*yo .by.w y.uayti ^b«i>eU
1
/w»i»L L^c
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Ni a awn heibio i byna ; digon yw dywedyd nad yw marwol-
aeth yn ei dwyn oddi arnynt; canys y noaent i fod yn freninoedd,
nid am ddiwruoci, neu dros y by-wyd byr hwn, eithr y maent i

fearbau yn freninoedd i bob tragywyddolrieb
;
gan feddu en

gorseddau, a gweinyddu yn y dyledswyddaa perthynol r!w

swydd freninol. Wedi ep cytnharu a h-yu, pa belli yw teyrnas-

oedd bycbain y ddaear lion o werth ? Nid ydynt yn wertb uncle*
bys. Mae breninoedd y byd yn arfer awdurdod benodpl droi».y

cenedloedd^—df"s eu- deiljaJd, gan gyboeddi cyfreithiau, a cbyf-

an«oddi Uy nodraethau, a'u rheoli bwyntj ac a ydych chwjj^n
tybied y bydd y Saint yn freuinoedd yn y byd tragywyddol, acyn
eistedd i lawr ar eu gorseddau, beb aif'eryd galwedigaetha.fi ,«u

swydd r N»c ydych., JMjd _ ,)<el yna niae yr Arglwvdd wedi cyd-

gorrlbli ei gieadigaetbau : o« bydd breniuoodd, igelU'eh fod yn
sicr y carl deyrnasoedd- d.an j«u Hywodraeth; hivy *;ant awdjir-

dod a llywodraaih
; liwy a roddaut ,yy fieithiau i'r rhaiy rbet^nt

jtmynt; hwy ,Vn llyivodraelhant Invv irwy y swydd offeii-iadjpl.,

oblex :dy,u;ae vvedi iiiohyd;gy.?!jV.ltw a'r swydd freninol, ac^cflU

gellir eu gwahanu i bob 'tragy wyddoldeb, A yw ejn Duw.nf nmr
?ul a c'urebauhlyd vu ei deimladau, yu ei olygindeu a'i dueddiad-

au, s;j y cyfyngai a/e y s>vydd ofiViri.idol i'r bpliea fyeban. lvpn
:;
a

breswyliwn ni ? Nac ydyw-. JUtte gtm. Dduw oiygiadaa ea^g-

ach; uii'i' pi we'ubrednedd Ef iieb ddecliveu ao beb ddiwedd 9 T

maent yn un cylchdro tragy wyddol.
, P«i faih weitlire.doedd

ydynt? Y maent i v.neuthui' creadiyaetbau, a'u poblogi a bndau
<>yw, a'u go$»d lnywu k^IvI, i'<i, i broii eu huuain; ac i arte: yd y

, swydd (remind ac <.! ti'e.iii ;ui )1 it eu gwarodn ,iv ol iddynl ddynddief

poen, a thrallnd, a cdialedi.; a'u dwyn liwynt i (yny i rnesenofil-

deb Duw j lei y gallant hwythau, yn eu tp>, ddyfod yn frenin-

nedd ac yu ( H'eina.id i greadigaeiliau.- ereiil a wneir, nc.-a lywejd-

raethir ac a reultr gan y rhai hyuy a ieddaut yr awdu»dod
briodol.

Nid ydyw ni. yn..credu fod pob
;
pe^i,i p;aei en cyfyngu i'r ys-

jiaid bychaii hwn o ai«s(jr yn y bvdyma; eitlir y by.dd y ttaintiyn

ywneiuliur gvraiUi (y; y byda y'n gy fad-das i fodau ap ydynt yn
i'eibion Dusv yn ystyr helacUtal, y gair, ag ydynt yu gyrabwy*

yr uu fatb a'u Tad j ac os leilv, liwy a,(yddaut lei Duwiau, ao

a lywodraethant <£aft y B>.d liwnw ag sydd yn Ar,!>l\v\dd .yr

arghvyddi; a ii«y a I'eabUnt y. lly wpdraetb i bob tragyAvydd,old#b.

Ni a ddeunn yn ol at eio! >#st«
:
n.- -Yr ydym wedi bod yn

siarad atr, bieg- tli an«]add;d y dda''ar ; niae y ddaear i benoiddio

i'el dilledyn.ac i I'yued beiluo.. Yr w;,-f eisues wedi profi i. ohwi

yiigl:yleh pi-yuedigaetii dvn,a pba i'udd y daw yn anfarwol a

thragywyddiil
;
yu atvr bvdded i ni od:yeh ar ol ei eti.eddiaeib :

lai a gawn weie.d pa un a ydyw.i ^.'ael ei ddyrcliafu. i fvny > »' eang-

der, heb un eiiieddiaetb i sefydl. ami, beb un tir ar yr bwn i

«oUi niamia i>t iw\ la, neu lyft at n yddu a gwau-gwisgoedd tegt a.

dilladau tr i>: i i i (iad:/\vch j ni weled <»s nuii bodoliaelb an«v)«-fid(Jol

isegyi y duw a wasaiiuetbir gan y byd crefyido], ft hei) gor^
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a gwagle."

Mae y ddaear i fafw ; v mac pisnes wedi derbyn ordinhadau

penodol, aey mae'ganddi'i dderbyrt ordinhadau ereill er ei bad-

'•'ferift'd o'r cwvmp.
= \Ni a awn vn oT at y u'readigaetb. Tr banes cyntaf a gawn am

I y ddaear, oedd ei bod yn or.hudJiedig gau gyflawnder o ddyfr-

'oedfl; iddi gael ei j'ahv all an o gmth yr clten hylifol Byrna

oedd geii?digaoth gjwW ein creadigaeth,— y dyfmedd a gilifisaur

yn ol, a'r tir sych & ymddangosodd, ae a ddMadwyd yn f'tian

ag hanfodaeth lysieuol ac anifeilaldd. Yr oedd lion yn debyg i

bob genedT
i

L'i"-
, thaii ereiii ; wedi ei hamgylchynu yn uyntaf gan

ddylif o ddvfromd mawrion, hi a ruthrodd allari o honynt, ac a

ddilladwyd' yn fiaii a boll brydferthwch y deyrnas lysieool.

Maw o law hi a lygrwyd trwy drosedd Adda, ac a ddyswyd felly

dan ddedl'ryd marwolaeth, yngbyd a pb«b peth perthynol iddi ;

ao megys y dvwed ein testun, mae yn rbaid iddi heneiddio a

inavw, yn yr un inodd a'r ureswyUyr sydd ar ei ;;\v\neh.

Y nefoedd a'r ddaear a gawSant eu llvgvu felly, hyny t*( T

nefoedd faterawl, a pbob peth perthynol i'n daear ni ; syrthiodd

pob peth pan syrthiodd dyn, a daetlmnt dan farwdlaeth pan

ddaeth dyn dani. Gwaredir y dyn a'r ddaear oddiwrth V pecbod

gwreiddiol heb ordinhadau ; eitiir yn fuun cawn fod pecbodau

newyddiou wedi eu cyflawni gan feibion syrthiedig Adda, ac i'r

ddaear fyned yn llygiedig gevbron yr Arg'.wydd trwy eu trbsedd

iadau. Mae angben am ordinhadau echubol at yr ail drosedd-

iadau hyn. Odeiniodd yr Arn'iwvdd fedydd, lieu drochiad y

ddaear mewn dwiV, lei ordhihad gyfiawnhaol. Ebe ef «rth Noah,

Adeilada arch er dy achuloaeth di a'th deulu, eanys mi a drochaf

y ddaear mewn dwfr, 1'ei y golcher ymaith y pecbodau a'i halog-

odd oddiar ei gwyneb. Ffyonom.u y dyfiuler roawr, a'r ffenestri

fry, a agorwyd, a'r gwlawogvdd a ddaetbaut, ac a orcbuddiasant y

ddaear, a'r tir strcli a aeih o'r gblwg yn usjhroth y dyfroedd

jnawrion, megvs at; yn y deehreuad. V dyfroedd a lonyddasant;

y ddaear a ddaeth allan yn wisgedig a diniweidi wydd, roegyx

plenlvn newydd eni, wedi ei bcdyddio neu ei geni draohefn o'r

diluw eigionol ; ac felly yr hen ddaear a gladdwyd
'A
yd a'i hoi 1

tveithredoedd, ac a gylododd i newydd deb borhedd, a'i phechndau

wedi eu golchi ymaith. mes;vs y mae gan d,lyri i gael ei drocbi

mewn dwfr er golchi ymaith ei luchorlau pM-4otf(Vl »-i hun.

Maes <i law mae y dduear yn myned yn Hv^redig dracbefn, a'r

cenedloedd yn yfil'eddwi iir win di^ofiint Babilon fawr; rithr /

• mae yr Argi« vdd wcli raJw yr u:iihv«' i dan ; ^nn liynv cfe ;i

ddywed wrth y pro|ii.uy ( l iM^laclii, " Wele y dydd yn d\f'od yn

]l;<sgi nie^vs ffwrn, tkv." t&OM puredignelb lwyr e!!o i ddylod i

ran y ddaear, a bynv liel'yd irwv yr eli'en (ny bwertts o dan . a'r

anwi'r a hisgir lei soil. I'a bryd y mae byn i fod r Mae i fod

eyn y bvdd i'r ddaear farw ? Mac) hyn yn aidfiangosiad o'r bed-

ydd a dderbynir gan ddyn ar ol iddo gael ei Teuyddio w:wu
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tmM&n* V rnae efe i gael ei ^(fAWipV^/ft^ffi
Gran, ai hull bechodau i gaol eu llwyr d-d -.leu : felly y bed-
vddir y ddaear a than, ac yr ysgubir ymaith ddrygioni oddiar ei

gVyneb, fel v gorchuddier hi gan ogsniant Duw. Fel y gor-
i-liuldia v dyfroedd y dyi'nder raawr, felly y goruhuddir ac y
soddir y ddaear yn ngogoniaut Dir.v, ao y tywalltir allan ei Ys-
bryd ar bob cnawd, c'vn y bydd i'r ddaear Farvy. Ar ol yr ordinhad
buredigol bon, bydd mil o flynyddoedd o orphwysdra, yn yr hya
y'stod y bydd cyfiawhder yn Uanw gwyneb y ddaear; ao vn fuan
ar ol i'r mil blvnyddoedd derfynu, cvflamri' geiriau y testun :—
'^ Wele, y nefoedd a ddarfvddant fel mwg, a'r ddaear a heneiddia
fel dilledvn," &eJ. Ar ol i'r ddaear heneiddio, a chyflawni meanr
ei chreadigaeth, ac j bob beth gael ei wneuthur yu ol nieddwl ac
^wyllys Duw, efe a ddywed wrth y ddaear, Bydd farw. Pa beth
1'ydl ei niarw.daeth r Ai boldi fydd ? Nage—y roae i fanv trwy
offerynoiiaeth Ian

; y inae i ddyodJef maiwolaeth yn dehyg i

lawer o'r merihyron ; mae byd y nod yr el fen a u eu hunain i doddi
gan wir wres, a'r bryuiau i gael eu gw'neyd fel cwyr gerbron yr
Arglwydd. A gaiff v ddaear ei difodi ? Na, nra oes y falh air

yn ei holl ddadguddiadau Ef: ni fu y fatb beth erioed yn wyb-
yddus yn mynvves yr Hollalluog, neu unrhyw fod arall, oddieithr

yn nycbyrorayginn rbai yn yr ots yma,ag yuynt wedi traetbu,
fod y byd i ddyfol inegys "baseless fabric of a vision." Un o'r

fftfiinebau sectaraiud yw. Cod yr elfvnau a phob peth arall i gael

et taraw yn llwyr nllan o fudoliaeth; nid yw yr Arglwydd erioed
wedi dadguddio, neu feddwl, neu hyd y nod awgryinu am y fath

Ni chaiff y ddaear ei difodi, mwy nag y caiffein cyrff ar ol eu
llosgi. Mae pob fleryllydd yn eirvbqd nad yw pwysau peth yn
cael ei leihau trwy ei losgi. Kb aid i drefn bresennol pethau
ddarfod, ac megys y dywed yr apostul Joan, rbaid i bob peth
ddyfod yn newydd, ac. y mae yn myneui pa bryd: y mae i fod ar

ol y mildvvyddiant. Mae y myned beiliio hyu yn gyfartal i far-

wolaeth, ac y mae gwneyd pob peth yn newydd yn gyfartal i'r.

adgyfodiad. A ydyw y ddaear newydd i gael ei gwneyd yn gym?,
hwys yr un fatb a'r ddaear bon? Nac yw, eithr megys yr oedd
y ddaear cyu dy foil peoh'od iddi ;- ac ni a gawn ei hetifeddu.

,

Dyma ein nefoedl ni, a medd'wri yr hanl iddi trwy addewid, .

a hi a waredir trwy ffydd a gweddiau y Saint, ac ni a gawn h awl
gin Dduw i ran o boni fel ein hclifeddiaeth.

O chwi fferinwyr, pan yr huhwch.yu y bedd, nac ofnwch y
bydd eich helyntion amaelhyddol dros byth ar ben ; nac ofnwch
na chewoh chwi byth mwy ddim perchenogi tir : eithr osydych
yn Saint, ymsiriohvch, canys pan ddeuwch i fyny ar fereu yr
adgyfoiliad, wele ddaear newydd wedi ei gwneyd, yn yr hon j
triga cyfiawnder, a gwyn eioh byd clmi, caiiys iliwi a'i hetifedd-

wch. ''Gwyn fyd y rliai addfwyn," meidai yr lachawdwr, "'canys

hw_T a etifeddant y ddaear," ery gailHiit farw lieb droedfedd o dir.

Mae Saint y Dyddiau Diweddaf wedi cael eu gyrtt o un'perchen-



rnoim ssroN. 4l»

«g%eth i'r Hall, byd nes y gvrwyd bvrynt tubwnt i g\ ffiina.u gwar-

^idd-dra i'r anialdir, lie y med.'yiiuyd y bitasent farw, acy bnasai

hvny yn ddiwedd arnynt: eitbr \vt!e, y m'ae ganddyrit lvwy alaei

gad'iirn yn yr addewid yr etif'edda y rbai <ti'ui (Vyn y ddaear, pan v

dennnt yina gyda ebyrlf am'V.nvid, ac yn alluog i Avynhau r

ddaear. Gwir y gallwn eael ajgoned'd o be than y by r-yd b\*n.

yn eu sefyllfa fe'lldi tided ig ; eitbr pa betb yw yr holl bet.liaa byn •>

iiid ydynt ddini. Vr ydym ni \n edrvch am belli sui yn eu sefyli-

fa anfarwol, a bydcl gan amnethwyr fie.vmy.dd mawrion pi y ddaear

pan fo wedi ei chytWwid fe.fl.y. Ond na fydduxb rr.or gyfiym,

©be rhywim, oni \i\\id*ch nsd nes mid yngbylch 197j^0O,UCiU u

fllltirde:ddysg'war, nsu oddenM 12o\Q.OO.<iOO,OOt) o erwau, ar wynsb

y ddaear?* A wna byuy gynnwvs yr boll drignlion nr ol yr adgyf-

odiad? " Gwna; eanys' pe sal'ai y ddaear 8.00U o pS nyddau, lieu

bedwar tigain canrif, a bud y fecfbibgaftb yn fil o 61iynau yn nibob,

canrif. biiasai byny yn bedrar regain mil o filiynau o drigqljou
;

ac 1*1 i a wvddom fod llaner o ganrifoedd w'edi myned beibio na

feddent y'ddegfed ran q byny : eitbr a thybied inai byny Vf J
nifer, buasai wed'yn erw a banner i bob person r.r wyneb y

ddaear.

Eitbr y mae peib aral! i gael ei ystyried. A ydyir y rbai dryg -

t

ionus i d derbyn y ddaear yn etifeddiaeth ? Nac ydynt : canys ni

ddtwedodd yr Tesu, Gwyn fyd y rhai drygionus, canys h»y a

ctifeddant v ddaear: yr addewid hou a wnaed yn unig i'r rbai

addfwyn, Pwy yw y rbai addfwyn 7 Neb ond y rbai byny a

dderbyniant ordinbmbu: yr E'rengyi^ .1 byw wrtiiynt; rbaid idd-

ynt dcterbyn yr mi ordinhadau ag a duerbyniodd y ddaear, a ebael

eu bedyddjo a than ac a'r Yebrvd G!a.n, rnegys y bydd y ddaear

pan ddaw yr Iesu i deyrnasu ami aia fil n flynyd&ocdcl, a cbael

eu gwisgo a gogor.iant Dinv, meeys y bydd y ddaear bon; ac ur

oljddynt fafw megys y bydd y ddaear faiyw, h^v a g^nt eu hv- }
-

gyfodi, megys yr adgyfodir y ddaear bon, ac yna dderbyD e«

betifeddiaeth ami.
Edrycbwcb ar y dJvwy ganrif ar bytKtbeg ag sydd wedi ray^d.^

beibio ar y rhan orllewiiml o'r byd, yn yr-tod '\y.i anlser nu'. yw
»a!p yr Efengyl erioed wedi' ei c,bTjwed d enau gwss awdurdodedjg ,

i Od'ow. Tybiwcb yn awr rod un o bob cant, aUan o rifedi dir-

fs.fr poblogaeib y ddaear bon,yn derbyn evlVauh aJu-fwyndftr,

a.cfilelhawl i di>rbyn etifeddiaeth ar y ddaear ne^-ydd
;
pa fa'.at

o dfr a
J ddprbvni:nt ? .\tebnn,bwy a ddcrhyrij'at clros \fW 5

ervrsu, yr hyn a fya^dai yn eitbat' digon i godi inanna, ac i adeil-

adn rbai 'trigt'anau arn », a ph;>lasan ardderclieg ; byddai yn eitbaf
|

siati'-r i godi llin i wnevd gwisgoeqa. ac i gae) pe.'llanau godidog'

o
figWd ffVwytbau; byddai yn eitbaf mawr j'n geridi blodau, -.\

pHobpetb fydd eisieu aryrbwsmon a'r ii'jsieuwij, a phetb i hebgor.

^^ belh a wncid a'r rhanau gweddillawl ? Gadencb i rai

ddweyd un pefb wrtbycb, yr byn !e dlicbon n.a feddyiiodd rhai

o bonocji erioed am dano. A vdveh chwi yn tybied y deuv.n r;i
,

i tyuY o'r bedd, yn Vrryw ac yn (enyv, ac na fydd genym yr un
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t'ath ser.j'.l.id.iu, ft -ru vvnh:-..l ,. ;/ pyjjy g ;:nyai

BydS yr un feirritadali ,ji>r p ganatl ag a fudola yri mynwêesau y
gwrryw a'r fenyw yn y byd hwn,yn bodoli gyda saith gwaiih mwy
« fvwiogrwydd yn y byd nesaf, gat; gael eu llywodraethu gan gyf-

raith Duff; ni fydd dim llygripda^u na throseddiadau ar iawn»
derau arall. Ai ni fydd gan ddyn ei deulu ei him? Bydd; a'i

df a'i (Terra ei hun, a'i feibion a'i ferched ei huh. A pha beth

arall ? Wei, y gwir yw, bydd i ddyn barhau i liosogi a llanw j
greadigaeth hon, yii .gyrnmaint iig na fydd w^di ei llanw gan y
Saint adgyfodedig ar <>1 iddi gael ei gwueyd yn newvdd.

A pha beth a wna efe pan fo hon wedi ei llanw ? Wei, efe a

wna fwy o fydpedd, ac a heidia allan fel gwenyn o'r hen gwch,

gan barotoi preswylfeydd new^ddjp^n, A phan fyddo ffermwr wedi

gwrteithio ei fferm, a magu llawer o blant, nes bo y lie yn dechrea

myned yn rhy gyfyng iddynt, efe a ddywed, Fy aaeibion, mae
digon o ddefnydd draw, ewch a chorffolwch fyd, a phoblogweh ef;

a cbwt a gewch gyfreiphiau i'c-h llywodraethu, ac a geweh ddeali

ac amgyfl'red trwy.eiqh profiad yr un peiliau ag a wyddom nij

ac felly bydd yn un«cyicfinro tragywyddol, ac yn un cynnyddiad

parhaus; a'r llywodraeth a roddir i'r rhai hyny a goronir yn
freninoedl ac otfeiriaid yu mkresennoldeb Duw,

Gallai llawer yn rbagor gael ei ddywedyd, canys nid ydym
and prin cyffwrdd A'r pethau hyn, dim ond yn unig tr«i yr

agoriad fel y galloch erirych i mewn trwy y drws, a chanfod

ychydig o'r gogoniant sydd yn aros y Saint. Gadewch i mi

ddweyd wrthycb, ni tldaeth i galon dyn i amgyffred y pethau a

drysorodd Duw i'r rhai a'i caranl ef, oddieithr ei fod yn Uawn o'r

Ysbryd Glan, a thrwy weledigaeth yn syllu ar y gorseddau, a'r

llywodraethau, a'r tywysogaet.hau, a'r awdurdodau, ag ydynt

w*di eu gosod dan ei reoUetu a'i lywodraeth Ef ; ac Efe a ysgyd-

w»<deyrnwia}en gyfiawn dros y cyfan.

Ni a ystyriwn hyn yn fath o bregeth adgyfodiadol i'r greadig-

a«:th honj, a'r boll gyfiawnion a'i preswylia. Nid oes amser

genym yn y bregeth hon i bregethu adgyfodiad y drygionus, n«

phwyntio allan y lie y trigant ynddo.

AMRYWIAETHAU, &c.

Na. ddywedwch ond ychydig am ddynion ag nas gellwch e»

eanuoawl heb genfigen,na'u ceryddu heb berygl.

Taliadau o Rag. 10 hy» Rhag. 22— Llanelli, 3s 9c; Sir

Aberteifi, £1; Abertawy, £14; Sir Feirionydd, £5 3s 2c; Sir

Fon, £1 4s; Pontytypridd,£i 4s 6c ; Dowlais, £1 4s 10c ; Aber-

amman, 7s 9c; Hirwaen, 3s 3c ; Georgetown, £1 16s 2c; Mer-

thyr, £1; Cefn, 10s; Ffynnon-Tydfil, £l 0s 8c; Troedyrhiw,
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